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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธรณีศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geoscience
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ธรณีศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Geoscience)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Geoscience)

๓. วิชาเอก ไม่มี
๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี)
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
๒
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๕.๓ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก แต่มีการส่งเสริมให้ใช้ทกั ษะทางด้านฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนบางรายวิชา
๕.๔ การรับเข้าศึกษา รับนักเรียนไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจภาษาไทย
เป็นอย่างดี โดยใช้เกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร และมาตรฐานการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสาขาธรณีศาสตร์ สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องความรู้พิเศษเฉพาะด้าน โดยมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้สอนใน
บางรายวิ ช าทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส่ ง นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นกั บ
สถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกการญ
จนบุรี ดังนี้ ๕.๕.๑ ความร่วมมือกับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล
- จั ด การเรี ยนการสอนรายวิช าแกนโดยตรงจากหลั ก สู ต รชี ววิท ยา หลั ก สู ตรเคมี หลั ก สู ต รฟิ สิ ก ส์
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์
- เชิ ญ บุ ค ลากรของสาขาวิท ยาศาสตร์-ศิ ล ปศาสตร์สํ าหรับ การสอนรายวิช าในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- รายวิชาการบริหารและการจัดการองค์การจัดการเรียนโดยตรงจากหลักสูตรการจัดการ
- ร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชาสําหรับความรู้พิเศษเฉพาะด้าน กับคณาจารย์ประจํา
ของแต่ละหลักสูตรภายในสํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
- ร่วมมือด้านการวิจัยแผ่นดินไหวและการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕.๕.๒ ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่นภายในประเทศ
- ประสานงานในด้านการเรียนการสอนและพั ฒ นาองค์ค วามรู้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
อาจารย์พิเศษ วิทยากรรับเชิญ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานสถานที่จริง กับหน่วยงานราชการและ
สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรมหาชน ต่างๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่
เมาะ) บริษัทมิตซุย ออยล์ เอ็กโปลเรชั่น จํากัด บริษัทปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทมูบาดาลา (ประเทศไทย) จํากัด
กรมทรั พ ยากรธรณี กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ กรมชลประทาน กรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ บริษัทปัญญา คอลซัลแตนท์ จํากัด บริษัทจีเอ็มที คอเปอ
เรชั่น จํากัด และบริษัทอื่นๆ ในเครือ เป็นต้น
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๕.๕.๓ ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่นภายนอกประเทศ
- ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนการสอน ดังนี้ มหาวิทยาลัยลาโทรบ นคร
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา มหาวิทยาลัย
คอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น สถาบันธรณีศาสตร์แห่งกอต
ติงเกน ประเทศเยอรมันนี
- ร่วมมือส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
- ร่วมมืองานวิจัยด้านแผ่นดินไหวร่วมกับ University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
- ร่วมมือด้านบุคลากรร่วมกับ University of st. petersburg ประเทศรัสเซีย
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาธรณีศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๖.๓ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองหลักสูตร วิทยาเขตกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๕ คณ ะกรรมการพิ จ ารณ ากลั่ น กรองหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๖ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรใน
การประชุม ครั้งที่....... เมื่อวันที่..........
๖.๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
................ เมื่อวันที่...........
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (หลังจากการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ๒ ปี)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
อาชีพในสายงานธรณีวิทยา ตามที่มาตรฐานวิชาชีพระบุไว้ ของทุกองค์กรทั้งภาครัฐฯและเอกชนในตําแหน่ง ดังนี้
- นักธรณีวิทยา
- Geo-physicist
- Geo-chemists
- Hydrogeologists
- Engineering geologists
- Mining geologists
- Mineralogists
- Environmental geologists
และตําแหน่งเกี่ยวข้อง เช่น นักสํารวจ นักธรณีเทคนิค เป็นต้น
๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

๑ นายทรงคุณ บุญชัยสุข
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๓๑๐๕-๐๐๐๖X-XXX

๒ นายสุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๕๔๐๒-๐๐๖๙X-XXX

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สําเร็จการศึกษา
อาจารย์ - วท.ด. ฟิสิกส์ (๒๕๕๕)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. ฟิสิกส์ (๒๕๕๐)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. ฟิสิกส์ (๒๕๔๗)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์

- Ph.D. Geophysics University
of Florida
- M.Sc. Geophysics
Northwertern University
- M.A. Geophysics Princeton
University

๕

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
3-D magnetotelluric imaging of
the Phayao Fault Zone,
Northern Thailand: Evidence for
saline fluid in the source region
of the 2014 Chiang Rai
earthquake, Journal of Asian
Earth Sciences 147 : 210-2211,
October 2017
Erratum: Hydrostratigraphy
characterization of the Floridan
aquifer system using ambient
seismic noise, Geophysical
Journal International, V 209 (2),
1362-1362, 05/2017
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๓ นายปริญญา
พุทธาภิบาล
๓-๗๗๐๒-๐๐๐๔X-XX-X

อาจารย์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

- B.Sc. Geophysics The
University of Chicago
(Honors)
Ph.D. Geology /La Trobe
University/
๒๕๒๘
B.Sc. Geology/University of
New South Wales/ ๒๕๑๗

๔ นายอัศวเทพ คูณทวี
พาณิชย์
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๗๒๐๗-๐๐๖๔X-XXX

อาจารย์

๕ นางสาวปาริสา นิ่มเนตร
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๑-๗๑๐๕-๐๐๑๒X-XXX

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

- วท.ด. คณิตศาสตร์ (๒๕๕๖)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
(๒๕๕๐)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. คณิตศาสตร์ (๒๕๔๘)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ด. ธรณีวิทยา (๒๕๖๑)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม.ธรณีวิทยา (๒๕๕๔)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. ธรณีศาสตร์ (๒๕๕๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล

Hansen B.T., Wemmer K.,
Eckhardt M., Putthapiban P.,
Assavapatchara S., Isotope
Dating of the Potash and Rock
Salt Deposit at Bamnet Narong,
NE-Thailand - Open Journal of
Geology; 2016, Vol. 06, No. 08,
p. 875-894.
A. Cuntavepanit, Strong
Convergence of Modified Noor
Iteration in CAT(0) Spaces, Bull.
Iranian Math. Soc., Vol. 40 (2014),
No. 4, pp. 1003-1016

Geomorphic criteria for
distinguishing and location
abandoned channels from
upstream part of Mun River,
Khorat Plateau, northeastern
Thailand, Eviron Earth Sci, 2017,
76: 331

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หน่วงงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา สําหรับการศึกษาดูงาน และการฝึกงาน
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับสมดุล ก่อให้เกิดผลกระทบด้านพิบัติภัยทั่วโลกดังที่ได้รับทราบ
โดยทั่วกัน และในปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงและความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ ยังผลโดยตรงกับงานด้านธรณีอันเป็นศาสตร์
หลักที่ทําการศึกษาในด้านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก เพื่อทําความเข้าใจป้องกันแก้ไข ตลอดจนการเตือนภัย ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการสํารวจวัตถุดิบตั้งต้นของ
อุตสาหกรรมทุกชนิ ดที่ ใช้ท รัพยากรธรรมชาติทั้ งด้ านทรัพ ยากรแร่ธาตุ ดิน น้ํา อากาศ และพลังงาน อันเป็ นตั ว
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยความสําคัญทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมา ทํา
ให้การศึกษาด้านธรณีศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบและให้ความสําคัญ เพื่อใช้เป็นฐานรากในการวางแผนการ
จัดการพื้นที่ ระบบ และทิศทางของเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาประเทศและปัญหาพิบัติภัยเป็นปัจจัยสําคัญในการ
วางแผนและจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มักเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะ การประกอบ
อาชีพหรือการดํารงชีวิต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมจึงส่งผลโดยตรงต่อสังคมและวัฒนธรรม โดย
การพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจและมีความรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบของธรณีวิทยาต่อสภาพแวดล้อมของมนุษย์แต่ละพื้นที่ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมและ
ยั่งยืน และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเพิ่มขึ้นของประชากร การย้ายถิ่นฐาน ทําให้มีความ
ต้องการด้านอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน การ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจึงนําสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการศึกษา เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชากรแต่ละกลุ่ม
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
สืบเนื่องจากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต้
บริบทการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน และคนเป็นศู นย์กลางการพั ฒ นา ทํ าให้ หลั กสูตรเห็นถึ งความสําคัญ ในการพัฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันกับสถานการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการระหว่างวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมขององค์ความรู้และวิชาชีพมากขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ การออกภาคสนาม การศึกษาดู
งาน และการฝึ ก งาน เป็ น ต้ น โดยเน้ น การศึ ก ษาให้ เกิ ด Out come-based learning ที่ มี ป ระสิ ท ธภาพ
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านทรัพยากรและการบริหารจัดการที่นําไปสู่ความยั่งยืน และ
ประยุกต์ใช้สื่อต่างเทคโนโลยีต่างๆ ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารกับผู้อื่น รวมไปถึงการสื่อสารทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสู่ระดับสากล
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรธรณีศาสตร์ สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
ความรู้ในเชิงบูรณาการที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนได้นั้นสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรของ
หลั กสู ตรธรณี ศาสตร์ ในส่ ว นของการประยุ ก ต์ ใช้ การปฏิ บั ติ ก าร ตลอดจนด้ านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (ตาราง
ภาคผนวก ๒.๒)
โดยมีลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ประการ ได้แก่
๑) T-Shaped breadth and depth รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและด้านลึก
๒) Globally Talented มีทักษะประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก
๓) Socially Contributing มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน์ให้สังคม
๔) Entrepreneurially Minded กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในทางที่ถูกต้อง
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๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
- มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป และรายวิ ช าในหมวดมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางภาษา
- สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรีที่อนุญาตให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (ธรรีศาสตร์) สามารถ
เลื อ กเรีย นได้ ทั้ งจากคณะที่ มี ก ารเรีย นการสอนที่ ศ าลายา และวิช าของหลั ก สู ต รอื่ น ที่ เปิ ด สอนในวิ ท ยาเขต
กาญจนบุรี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสู ตรวิท ยาศาสตร์บั ณ ฑิ ต (ธรณี ศ าสตร์) มุ่ งสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เป็ น คนดี มี ค วามรู้แ ละมีทั ก ษะด้าน
ธรณีวิทยา โดยหลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student-centered learning)
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และบูรณาการณ์ความรู้ทางธรณีศาสตร์เชื่อมโยงกับความรู้ทางสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความเชี่ยวชาญด้าน
การปฏิบัติงานภาคสนามตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ เป้าหมายของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย (MU Graduates) 4 ด้าน คือ มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Breadth & Depth) สามารถคิด วิเคราะห์ และ
การบูรณาการอย่างเป็นระบบ (Entrepreneurially Minded and Socially Contributing) และสามารถ
ประกอบอาชีพในสาขาธรณีได้ทั่วโลกตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ (Globally Talented)
๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เห็นความสําคัญของประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๒. มีความรู้ทางธรณีศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับโลกศาสตร์เป็นอย่างดี
๓. สามารถคิ ด วิ เคราะห์ วางแผน และนํ า ความรู้ ท างธรณี มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ภาคสนาม และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและสายงานที่เกี่ยวข้องได้
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๕. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านธรณี มาใช้กับงานธรณีหรืองานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม
๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
๑. สามารถจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาและประเมินทรัพยากรธรณี รวมถึงคุณลักษณะและกระบวนการ
ทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม (สําหรับสังคมและเศรษฐกิจ)
Able to produced geologic map and evaluate geologic materials, features and
process by useing appropriate techniques (for social and economic)
๒. สามารถบูรณาการความรู้ด้านธรณีวิทยาและวิธีการต่างๆเพื่อตอบปัญหาปัจจุบันได้
Integrate geosciences and comprehensive range of knowledge and methods to
answer current problems.
๓. สามารถสร้างแบบจําลองทางธรณีวิทยาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์โลกต่าง ๆ โดยรวมข้อมูลทาง
ธรณีวิทยารวมถึง แผนที่ ภาพตัดขวาง ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
Construct geologic models to explain earth phenomena by integrating
geological data, including maps, cross-sections, aerial photographs and satellite
imagery.
๔. สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานและทักษะทางธรณีวิทยาและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสื่อสารแนวคิดธรณีวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน
Demonstrate fundamental knowledge and skills in geosciences and able to
apply basic and technical knowledge to communicate geoscience concepts
effectively to the public.
๕. มีทักษะการบริหารจัดการในการทํางานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะของนักธรณีวิทยาที่ดีและมี
ลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Demonstrate professional work ethics and possess management skills and have
with a life-long learning trait.
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กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑. ใช้ปรัชญาการเรียนการสอนแบบ ๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตรฯ
ตามเกณฑ์ สกอ. และการประเมิน
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ คงมาตรฐาน Outcome based learning
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยใช้
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดและ
เกณฑ์ AUN-QA
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับ
สากล
๒. การร่วมเป็นกรรมการจัดทําร่าง
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ มาตรฐานวิชาชีพกับกรมทรัพยากร
สถาบันและองค์กรทางวิชาการและ ธรณี
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
๒. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ๑. มีการติดตามประเมินผล
๑. รายงานผลการประเมินความพึง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ ประเมินความพึงพอใจ ทั้งจาก
พอใจ และข้อเสนอแนะตามความ
สังคมและประเทศชาติ
บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
๒. ปรับปรุงหลักสูตรในทุกวงรอบ
ของการประเมินหลักสูตร
๓. เทียบเคียงหลักสูตรกับหลักสูตร
เดี่ยวกันของสถานบันอื่น และ
หลักสูตรอื่นทีม่ ีความใกล้เคียงกัน

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทาง
ธรณีวิทยา ด้านวิชาการ งานวิจัย
การบริการวิชาการ การสํารวจ
ภาคสนาม และการรายงานผลการ
สํารวจให้เชี่ยวชาญ

๓. ผลการประเมินหลักสูตร ในด้าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน
เกณฑ์พอใจ

๓. เอกสารการพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับ
การเทียบเคียงกับหลักสูตรอืน่ ในระดับ
นานาชาติ
๑. ส่งเสริมบุคลากรหลักสูตรฯ ให้มี ๑. จํานวนบุคลากรของหลักสูตรที่เข้า
การพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
รับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้
ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย
ทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการ
และการบริการวิชาการด้านธรณี- สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ศาสตร์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. จํานวนโครงการวิจัยและบริการ
๒. ร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา วิชาการของหลักสูตรและความ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน เชื่อมโยงโครงการวิจัย กับการเรียน
๑๐

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
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กลยุทธ์
ด้านธรณี ทั้งภาครัฐ และเอกชน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การสอน และการบริการวิชาการ

หมวดที่ ๓.
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ - ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน - มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค – เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ยกเว้นกรณีพิเศษซึ่ง
ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการ และอาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตาม
ความจําเป็นในแต่ละรายวิชา
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ เข้าศึกษาในระบบปกติโดยผู้ประสงค์จะศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๖) สายวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ ตามระเบี ย บการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒.๒ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกนักศึกษา
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๒.๓.๑ ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาเนื่องจากความแต่กต่างของวิธีการศึกษาที่นักศึกษาผ่านมากับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้
๒.๓.๒ ปัญหาความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ซึ่งความเข้าใจและทักษะของวิชาเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวิชาเฉพาะด้านทางธรณีวิทยาในชั้นปีที่สูงขึ้น
๒.๓.๓ ปัญหาด้านภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อมูลและตําราการสอนด้านธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๑๑
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ปัญหา
ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาใน
สาขา ก่อนการเข้าศึกษาจริง
ปัญ หาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จัดให้นักศึกษาได้มีเวลาทบทวนด้วยตนเอง และจัดให้มีการเรียน
คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา
เพิ่มเติม
กําหนดหนดให้นักศึกษาได้เรียนวิชาที่เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานใน
วิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน
ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ
สอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ
รวมทั้งมอบหมายงานและ/หรือ
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จํานวน/ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๕๓
๒๕๖๔
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
นักศึกษาทีค่ าดว่าจะรับ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
นักศึกษาที่จะจบสะสม
๔๐
๘๐
๑๒๐
๑๖๐
๒.๖ งบประมาณตามแผน
ด้านการลงทุน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า
 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร
จํานวน ๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท
 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร จํานวน ๔๕,๕๙๒.๐๐ บาท
 จํานวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน จํานวน ๓๘
คน
 จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ จํานวน ๔๐
คน
๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปีการศึกษา)
๑) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต
ลําดับ
รายจ่าย
บาท/ต่อปีการศึกษา/คน
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
๒๒๓,๖๐๐.๐๐
๑๒

๒๕๖๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
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๓
๔
๕
๖
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคา
เงินอุดหนุน
อื่น ๆ

๔๘๙,๗๒๐.๐๐
๘๔๘,๙๒๐.๐๐
-

๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ
ลําดับ
รายได้
บาท/หลักสูตร/คน
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต
๔๕,๖๐๐.๐๐
๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร
๓. อื่น ๆ
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ปฏิบัติแบบออกภาคสนามและการฝึกงาน)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ หรือการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๗
หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาภาษา
๙
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑๔ หน่วยกิต
๑๓

ระดับปริญญา
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เลือกศึกษาให้ครบกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุม่
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑. วิชาแกน
๒. วิชาเฉพาะด้าน
๓. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
๒๙
๖๖
๙
ไม่น้อยกว่า

๑๐๔ หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
๖
หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชั่วโมง
ของการเรียนการสอนทฤษฎีทใี่ ช้แบบบรรยาย และ/หรือปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษา ได้แก่ xxxx xxx x(x-x-x) หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก จํานวน
หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)> โดยกําหนด ดังนี้
ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรธรณีศาสตร์ สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย
สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม (MU) หมายถึง
รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
กจ (MG) หมายถึง
สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
วิทยาเขตกาญจนบุรี
กญ (KA) หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วท (SC) หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
สม (SH) หมายถึง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศศ (LA) หมายถึง
คณะศิลปศาสตร์
สว
(EN) หมายถึง
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชา หรือโครงการ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์
ชว
(BI) หมายถึง
ภาควิชาชีววิทยา
คณ (MA) หมายถึง
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คม (CH) หมายถึง
ภาควิชาเคมี
ฟส (PY) หมายถึง
ภาควิชาฟิสิกส์
๑๔
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คณะศิลปะศาสตร์
ภอ (EN) หมายถึง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภท (TH) หมายถึง
ภาควิชาภาษาไทย
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มน (HU) หมายถึง
ภาควิชามนุษยศาสตร์
สค (SS) หมายถึง
ภาควิชาสังคมศาสตร์
ศษ (ED) หมายถึง
ภาควิชาศึกษาศาสตร์
สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
สห (ID) หมายถึง
สหสาขาวิชา
ศท (GE) หมายถึง
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ธศ
(GS) หมายถึง
สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา
- เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่กําหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
- เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ลําดับที่การเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานั้น ๆ เพื่อไม่ให้ตัวเลข
ซ้ําซ้อนกัน
เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ดังนี้
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางธรณีวิทยา
ใช้เลข ๐, ๑, ๒, ๓
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางธรณีวิทยา ใช้เลข ๔, ๕
- กลุ่มรายวิชาฝึกงานและภาคสนาม ใช้เลข ๖
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทางธรณีวิทยา ใช้เลข ๗, ๘
- กลุ่มวิชาจัยและการนําเสนอผลงาน ใช้เลข ๙
๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไม่น้อยกว่า

๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

๓๐
๑๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๗

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
๑๕
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มมศท ๑๐๓
MUGE 103
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ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development

๒. กลุ่มวิชาภาษา

๙

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
Arts of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓(๒-๒-๕)
English Level 4

กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
ไม่น้อยกว่า
๑๔ หน่วยกิต
เลือกรายวิชาในกลุ่มต่อไปนีใ้ ห้ครบ ๔ กลุม่ วิชา โดยมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)
๒. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๓ (๓-๐-๖)
*กญภอ ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
และนําเสนอโครงงาน
KAEL 242
English for Project Writing and
Presentation
*กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์การ
๓ (๓-๐-๖)
KAGE 260
Administration and Organization
Management
กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓ (๒-๒-๕)
KAGE 301
Interdisciplinary for Sustainable
Development
กญสห ๒๖๐ คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์โลก
๒ (๒-๐-๔)
๑๖
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KAID 260
Mathematics for Earth Scientists
*สวศท ๑๐๖ ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ
๓ (๒-๒-๕)
ENGE 106
Life Health and Yoga Practice
หมายเหตุ * หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่สามารถทดแทนกันได้
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

๑๐๔ หน่วยกิต
๒๙ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญสห ๒๗๐
KAID 270

สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา
Introduction to Statistics

๒ (๒-๐-๔)

วทคณ ๑๑๑
SCMA 111

แคลคูลัส
Calculus

๒ (๒-๐-๔)

วทคณ ๑๖๖
SCMA 166

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๐๓
SCCH 103

เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๑๘
SCCH 118

ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory

๑ (๐-๓-๒)

วทคม ๑๐๔
SCCH 104

เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๐๗
SCCH 107

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory

๑ (๐-๓-๒)

วทชว ๑๒๔
SCBI 124

ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I

๒ (๒-๐-๔)

วทชว ๑๐๒
SCBI 102

ปฏิบัติการชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I

๑ (๐-๓-๒)

วทชว ๑๒๕
SCBI 125

ชีววิทยาทั่วไป ๒
General Biology II

๓ (๓-๐-๖)

๑๗
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วทชว ๑๐๔
SCBI 104

ปฏิบัติการชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II

๑ (๐-๓-๒)

วทฟส ๑๖๗
SCPY 167

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
Physics for Applied Science I

๓ (๓-๐-๖)

วทฟส ๑๖๘
SCPY 168

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒
Physics for Applied Science II

๓ (๓-๐-๖)

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory

๑ (๐-๓-๒)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (พื้นฐานวิชาชีพ)

ไม่น้อยกว่า

๖๖

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญธศ ๑๐๐
KAGS 100

ธรณีวิทยารอบตัว
Geology Around Us

๑ (๐-๓-๑)

กญธศ ๒๐๐
KAGS 200

ธรณีวิทยากายภาพ
Physical Geology

๒ (๑-๒-๓)

กญธศ ๒๐๒

ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล
๓ (๒-๓-๕)
และธรณีสัณฐานวิทยา
Aerial Photography, Remote Sensing
and Geomorphology
การเขียนรายงานทางธรณีวิทยา
๑ (๐-๓-๑)
Report Writing in Geology
ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
๑ (๐-๓-๑)
Crystallography and Mineralogy Laboratory

KAGS 202
กญธศ ๒๐๓
KAGS 203
กญธศ ๒๑๒
KAGS 212
กญธศ ๒๑๔
KAGS 214

ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์
๑ (๐-๓-๑)
ทางแร่
Petrography and Ore Microscopy Laboratory

กญธศ ๒๑๕
KAGS 215

ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
Crystallography and Mineralogy

๒ (๒-๐-๔)

กญธศ ๒๑๖

ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่

๒ (๒-๐-๔)

๑๘
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KAGS 216

Petrography and Ore Microscopy

กญธศ ๒๒๑
KAGS 221

ตะกอนวิทยาและการปฏิบัติการ
Sedimentology and Laboratory

๒ (๑-๓-๓)

กญธศ ๒๒๒
KAGS 222

การลําดับชั้นหิน
Stratigraphy

๒ (๒-๐-๔)

กญธศ ๒๒๓
KAGS 223

วิทยาหิน
Lithology

๒ (๑-๓-๓)

กญธศ ๒๒๔
KAGS 224
กญธศ ๒๓๑
KAGS 231

ระเบียบวิธีการวาดและการจัดทําภาคสนาม
Graphic and Field Methods in Geology
บรรพชีวินวิทยา
Paleontology

๒ (๑-๓-๓)

กญธศ ๒๓๒
KAGS 232

ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา
Paleontology Laboratory

๑ (๐-๓-๒)

กญธศ ๒๖๑
KAGS 261
กญธศ ๒๖๐
KAGS 260

ธรณีวิทยาภูมิภาค
Regional Geology
ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค
Regional Geology Field Study

๑ (๐-๓-๑)

กญธศ ๓๐๑
KAGS 301

ธรณีวิทยาโครงสร้าง
Structural Geology

๓ (๓-๐-๖)

กญธศ ๓๐๓
KAGS 303

ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง
Structural Geology Laboratory

๒ (๐-๖-๒)

กญธศ ๓๐๔
KAGS 304

ธรณีแปรสัณฐาน
Tectonics

๒ (๒-๐-๔)

กญธศ ๓๐๕
KAGS 305

ธรณีพิบัติภัย
Geo-hazards

๒ (๒-๐-๔)

กญธศ ๓๐๖
KAGS 306

คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา
Computer in Geology

๑ (๐-๓-๒)

กญธศ ๓๐๗

ธรณีวิทยาประเทศไทย

๒ (๒-๐-๔)

๑๙

๒ (๒-๐-๔)

๓ (๐-๙-๖)

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

KAGS 307

Geology of Thailand

กญธศ ๓๐๘
KAGS 308
กญธศ ๓๑๑
KAGS 311

ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวิทยาแหล่งแร่ ๒ (๒-๐-๔)
Economic Geology and Geplogy of Ore Deposits
ศิลาวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Petrology

กญธศ ๓๑๒
KAGS 312

ปฏิบัติการศิลาวิทยา
Petrology Laboratory

๑ (๐-๓-๒)

กญธศ ๓๕๑
KAGS 351

ธรณีฟิสิกส์
Introduction to Geophysics

๒ (๒-๐-๔)

กญธศ ๓๕๒
KAGS 352

ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
Introduction to Geophysics Laboratory

๑ (๐-๓-๒)

กญธศ ๓๕๓
KAGS 353

อุทกธรณีวิทยา
Hydrogeology

๓ (๒-๓-๕)

กญธศ ๓๕๔
KAGS 354

ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน
๓ (๒-๓-๕)
Petroleum Geology and Energy Resources

กญธศ ๓๕๕
KAGS 355

ธรณีเคมี
Geochemistry

๒ (๒-๐-๔)

กญธศ ๓๖๐
KAGS 360

ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม
Field Work in Geology

๔ (๐-๑๒-๘)

กญธศ ๓๙๑
KAGS 391

สัมมนา ๑
Seminar I

๑ (๐-๓-๒)

กญธศ ๔๖๑
KAGS 461

การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์
Geoscience Internship

๒ (๐-๖-๔)

กญธศ ๔๙๐
KAGS 490
กญธศ ๔๙๓
KAGS 493

โครงงานทางธรณีศาสตร์
Senior Project in Geoscience
สัมมนา ๒
Seminar II

๒ (๐-๖-๔)

๒๐

๑ (๐-๓-๒)

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านธรณี (วิชาเลือก)

ไม่น้อยกว่า

๙

หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญธศ ๓๗๐
KAGS 370

ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี
Quaternary Geology

๒ (๒-๐-๔)

กญธศ ๓๘๐
KAGS 380

ดาราศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Astronomy

๓ (๓-๐-๖)

กญธศ ๔๗๐
KAGS 470

ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Geology of Southeast Asia

๓ (๓-๐-๔)

กญธศ ๔๗๑
KAGS 471

อัญมณีวิทยา
Gemology

๓ (๓-๐-๖)

กญธศ ๔๗๒
KAGS 472
กญธศ ๔๗๓
KAGS 473

การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
Geotourism
ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Geology

๓ (๓-๐-๖)

กญธศ ๔๗๔
KAGS 474

ธรณีศาสตร์กับการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Geoscience and Environmental Management

กญธศ ๔๗๕
KAGS 475

ศิลาวิทยาหินตะกอน
Sedimentary Petrology

๓ (๒-๓-๕)

กญธศ ๔๗๖
KAGS 476

ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร
Igneous and Metamorphic Petrology

๓ (๒-๓-๕)

กญธศ ๔๗๗
KAGS 477

ธรณีฟิสิกส์โลก
Solid Earth Geophysics

๓ (๓-๐-๖)

กญธศ ๔๗๘
KAGS 478
กญธศ ๔๗๙
KAGS 479

ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม
๓ (๓-๐-๖)
Petroleum Geophysics
ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Environmental and Engineering Geophysics
๒๑

๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

กญธศ ๔๘๒
KAGS 482

ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร
Pedology and Geology for Agriculture

๓ (๓-๐-๖)

กญธศ ๔๘๔
KAGS 484

การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน
Basin Analysis

๓ (๓-๐-๖)

๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเปิดทําการสอนในวิทยาเขตฯ
หรือคณะอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความสนใจ และตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือตามที่หลักสูตรกําหนด
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์*
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์*
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์*
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Social for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓-๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓**
LAEN 103-5 English Level 1-3
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 103
General Chemistry I
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 118
Chemistry Laboratory
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 124
General Biology I
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑
๑ (๐-๓-๑)
SCBI 102
Biology Laboratory I
วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
๒๒

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

SCPY 167
วทคณ ๑๑๑
SCMA 111

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

Physics for Applied Science I
แคลคูลัส
Calculus

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

๒ (๒-๐-๔)

๑๕
๒๕

หน่วย
หน่วย

*วิชา มมศธ ๑๐๑ – ๑๐๓ และ ศศภท ๑๐๐ จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา
** วิชา ศศภอ ๑๐๓-๕ ภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ชั้นปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์*
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์*
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์*
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Social for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔-๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔**
LAEN 104-6 English Level 2-4
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 104
General Chemistry II
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 107
General Chemistry Laboratory
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 125
General Biology II
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๒
๑ (๐-๓-๑)
๒๓

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

SCBI 104
วทฟส ๑๖๘
SCPY 168
วทฟส ๑๑๐
SCPY110
วทคณ ๑๖๖
SCMA 166
กญธศ ๑๐๐
KAGS 100

สํานักวิชาสหวิทยาการ

Biology Laboratory II
ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒
Physics for Applied Science II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
ธรณีวิทยารอบตัวเรา
Geology Around Us

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑๙
๒๙

หน่วย
หน่วย

*วิชา มมศธ ๑๐๑ – ๑๐๓ และ ศศภท ๑๐๐ จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา
** วิชา ศศภอ ๑๐๓-๕ ภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ชั้นปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
กญธศ ๒๐๐
KAGS 200
กญธศ ๒๑๕
KAGS 215
กญธศ ๒๑๒
KAGS 212
กญธศ ๒๒๑
KGGS 221
กญธศ ๒๒๒
KAGS 222
กญธศ ๒๐๓
KAGS 203

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๓-๓)

ธรณีวิทยากายภาพ
Physical Geology
ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
Crystallography and Mineralogy
ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
Crystallography and Mineralogy Laboratory
ตะกอนวิทยาและการปฏิบัติการ
Sedimentology and Laboratory
การลําดับชั้นหิน
Stratiraphy
การเขียนรายงานทางธรณีวิทยา
Report Writing in Geology
๒๔

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๑-๓-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

กญสห ๒๗๐
KAID 270
กญสห ๒๔๒
KAID 242
XXX xxx
XXX xxx

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา
Introduction to Statistics
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการ
English for Project Writing and Presentation
วิชาเลือกเสรี
Free Electives

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

๑๘
๑๘

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (x-x-x)

หน่วย
หน่วย

ชั้นปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
กญธศ ๒๐๒
KAGS202
กญธศ ๒๑๖
KAGS 216

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณี
๓ (๒-๓-๕)
สัณฐานวิทยา
Aerial Photography Remote Sensing and
Geomorphology
๒ (๒-๐-๔)
ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
Petrography and Ore Microscopy
๒๕

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

กญธศ ๒๑๔
KAGS 214
กญธศ ๒๓๑
KAGS 231
กญธศ ๒๓๒
KAGS 232
กญธศ ๒๒๔
KAGS 224
กญธศ ๒๖๑
KAGS 261
กญสห ๒๖๐
KAID 260

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทาง
แร่
Petrography and Ore Microscopy
Laboratory
บรรพชีวินวิทยา
Paleontology
ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา
Paleontology Laboratory
ระเบียบวิธีการวาดและการจัดทําภาคสนาม
Graphic and Field Methods in Geology
ธรณีวิทยาภูมิภาค
Regional Geology
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์โลก
Mathermatics for Earth Scientists

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

๑๔
๑๔

๑

(๐-๓-๑)

๒

(๒-๐-๔)

๑

(๐-๓-๑)

๒

(๑-๓-๔)

๑

(๐-๓-๑)

๒

(๒-๐-๔)

หน่วย
หน่วย

ชั้นปีที่ ๒
ภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ ๒)
กญธศ ๒๖๐
KAGS 260

ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค
Regional Geology Field Study

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๐-๙-๖)

๓
๑๗

หน่วย
หน่วย

ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
กญธศ ๓๐๑

ธรณีวิทยาโครงสร้าง
๒๖

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
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KAGS 301
กญธศ ๓๐๓
KAGS 303
กญธศ ๓๑๑
KAGS 311
กญธศ ๓๑๒
KAGS 312
กญธศ ๓๐๗
KAGS 307
กญธศ ๓๕๑
KAGS 351
กญธศ ๓๕๒
KAGS 352
กญธศ ๓๐๖
KAGS 306
กญธศ ๓๕๕
KGGS 355
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Structural Geology
ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง*
Structural Geology Laboratory
ศิลาวิทยา
Petrology
ปฏิบัติการศิลาวิทยา
Petrology Laboratory
ธรณีวิทยาประเทศไทย
Geology of Thailand
ธรณีฟิสิกส์
Introduction of Geophysics
ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
Introduction to Geophysics
Laboratory
คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา
Computer in Geology
ธรณีเคมี
Geochemistry

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

๑ (๐-๓-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)

๑ (๐-๓-๒)
๒ (๒-๐-๔)

๑๕
๑๕

หน่วย
หน่วย

*วิชา กญธศ ๓๑๓ จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ ๓
ภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ ๑)
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๔ (๐-๑๒-๘)
กญธศ ๓๖๐
ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม
KAGS 360
Field Work in Geology
4 (0-12-8)
รวมหน่วยกิต
๔
หน่วย
รวมหน่วยกิตสะสม
๑๙ หน่วย
๒๗
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ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
กญธศ ๓๐๓
KAGS 303
กญธศ ๓๐๔
KAGS 304
กญธศ ๓๕๓
KAGS 353
กญธศ ๓๕๔

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง*
๑ (๐-๓-๒)
Structural Geology Laboratory
ธรณีแปรสัณฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Tectonics
อุทกธรณีวิทยา
๓ (๒-๓-๖)
Hydrogelogy
ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน
๓ (๓-๐-๖)

KAGS 354

Petroleum Geology and Energy Resources

กญธศ ๓๐๕
KAGS 305
กญธศ ๓๐๘

ธรณีพิบัติภัย
Geo-hazards
ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวิทยาแหล่งแร่

KAGS 308

Economic Geoloyg and Ore Deposits

กญธศ ๓๙๓
KAGS 393
กญธศ xxx
KAGS xxx
กญศท ๓๐๑

สัมมนา ๑
Seminar I
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
Electives
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Interdisciplinary for Sustainable
Development

KAGE 301

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

๒๘

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (x-x-x)
๓ (๒-๒-๕)

๒๐
๒๐

*วิชา กญธศ ๓๑๓ จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา

๒ (๒-๐-๔)

หน่วย
หน่วย
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ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
กญธศ ๔๖๑
KAGS 461
กญธศ่ ๔๙๐
KAGS 490
กญธศ ๔๙๓
KAGS 493
กญธศ xxx
KAGS xxx
กญธศ xxx
KAGS xxx

การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์
Geoscience Internship
โครงงานทางธรณีศาสตร์*
Senior Project in Geoscience
สัมมนา ๒
Seminar II
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
Electives
วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
Electives

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตสะสม

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๐-๖-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (x-x-x)
๓ (x-x-x)
๑๐
๑๐

หน่วย
หน่วย

ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญธศ่ ๔๙๐
KAGS 490

โครงงานทางธรณีศาสตร์*
Senior Project in Geoscience

๑ (๐-๓-๑)

XXX xxx
XXX xxx

วิชาเลือกเสรี
Free Electives

๓ (x-x-x)

รวมหน่วยกิต

๔
๒๙

หน่วย
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โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน
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รวมหน่วยกิตสะสม

๔

หน่วย

*วิชา กญธศ่ ๔๙๑ จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา

๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔

๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐
หน่ ว ยกิ ต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน Prerequisite ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนว
ทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน Prerequisite ๓๐

๓ (๒-๒-๕)
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หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก
อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and
global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and
public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the
application of knowledge to solve the problems of case studies.

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน Prerequisite มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สําคัญทางด้าน
ศิล ปวิท ยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยง การวิเคราะห์ เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุ การณ์ / สถานการณ์ / ปั ญ หา และการสังเคราะห์ แนวทางแก้ไข ป้ องกัน ปัญ หา หรือแนวทางปรับ ปรุงพั ฒ นา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
๒. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
๓๑

๓ (๒-๒-๕)
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Prerequisite ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for
accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณการ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน
Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in
four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication.

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย
ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite -

๓ (๒-๒-๕)

๓๒
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การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้ าที่เกี่ยวกับ สัดส่วน ความถี่ และความน่าจะ
เป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและการ จําแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้
คําเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจําเพาะ และการทําการอนุมาน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency
and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification;
coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for
specific details; and making inferences.
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite บู รณาการในทั ก ษะทั้ งสี่ (การฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย น) การฟั งเพื่ อ จั บ ใจความสํ าคั ญ และใน
รายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กําหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุปและเขียนอย่างมีระบบ
ในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน
Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening
comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages
on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those
topics at the sentence and paragraphs levels.
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑๔ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาภาษา
กญภอ ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
KAEL 242
English for Project Writing and Presentation
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการโดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ด้าน คือ การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเตรียมโครงการ เช่น การร่วมแสดง
ความคิดเห็นและระดมสมองในกลุ่ม การค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้เพื่อ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมได้
Using English in writing and presenting projects by integrating four language learning strategies:
listening, speaking, writing, and reading in order to understand the process of project preparation such
๓๓
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as sharing opinions, brainstorming, searching for information, collecting data and writing reports, as
well as, knowing techniques to prepare for project presentations in conferences.
๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กญสห ๒๖๐ คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิทยาศาสตร์โลก
๒ (๒-๐-๔)
KAID 260
Mathematics for Earth Scientists
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite สมบัติของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม คําตอบของฟังก์ชันพหุนาม ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติทรงกลม จํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ ผลการแปลงฟูเรียร์
แคลคูลัสเวกเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สถิติเชิง
ธรณี
Properties of function, Polynomial function and its answer, Binomial theorem Sequences and
sequences, Trigonometric Functions, Spherical trigonometry, complex number, Hyperbolic functions,
Integration, Fourier Transform, Vector calculus, Algebra of Matrix, Ordinary differential equation, Partial
differential equation, Numerical Methods and Geo-statics
๓. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์การ
๓ (๓-๐-๖)
KAGE 260 Administration and Organization Management
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกีย่ วกับการวางแผนการจัดองค์การ การนําการอํานวยการ การจูงใจ การ
สื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดําเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจ การ วิช า
เศรษฐศาสตร์ขั้น แนะนํา อุป สงค์-อุป ทาน ดุล ยภาพ ความยืด หยุ่น และการจัด ประเภทสิน ค้า ระบบตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน
การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่สําคัญทางการเงิน การวางแผนการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน
Principles of management, the roles of managers in planning, organizing, leading, directing,
motivating, communicating, coordinating and controlling in order to achieve the organization goals.
Introduction to economics, demand-supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market
system in economics, production cost, national income account, economic growth, elementary
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finance, how to read financial statements, the important financial ratios, financial planning,
investment, investment diversification
กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน๓
๓ (๓-๐-๖)
KAGE 301 Interdisciplinary for Sustainable Development
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการ เครื่องมือและวิธีการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม วิธีการนําข้อมูล
ชุมชนมาวิเคราะห์ ปัญ หา การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Integrated interdisciplinary learning; materials and methods in the participatory community
study; community analysis; sustainable development including social, economy, and environment;
Sufficiency Economy concept; project-based learning
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
สวศท ๑๐๖ ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ
๓ (๒ – ๒ – ๕)
ENGE 106 Life, Health and Yoga Practice
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันสมัยใหม่ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม การศึกษาเรื่องการ
ดูแลสุขภาพด้วยยาแผนปัจจุบัน ธรรมชาติบําบัด แมคโครไบโอติคส์และอื่นๆ ที่มีผลต่อ สุขภาพ การศึกษาแนวทาง
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์กับสุขภาวะ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การศึกษาทางการปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติใน ชีวิตประจําวัน ปรัชญาโยคะ ประวัติหลักการ
และผลได้ในด้านสุขภาพของโยคะ ศึกษาส่วนการปฏิบัติโยคะจะเป็น การสอนอาสนะระดับพื้นฐาน และระดับกลาง
The change of modern life style effects on health, food and, the environment; study of health
care of modern medicine, natural therapy, macrobiotics, and others with their effect on health; study
of King Rama the ninth’s of economic sustaining theory in relationship with physical and mental
health; study and practice of mindfulness in the daily life; study of yoga philosophy, history, and
principles; trainion of train yoga asana at the basic and intermediate levels

๓๕

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๑๐๔
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
๒๙ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กญสห ๒๗๐ สถิติศาสตร์ขนั้ แนะนํา
๒ (๒–๐–๔)
KAID 270
Introduction to Statistics
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง
การทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น
Probability, random variables and probability distributions; mathematical expectation,
specialprobability distributions; descriptive statistics, sampling distributions, point estimation, interval
estimation; hypothesis testing, elementary use of statistical software
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 111 Calculus
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้
กําลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์
โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กําหนดและหลักเกณฑ์โลปี
ตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์
เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์
Limits, continuity, definition and properties of derivatives; derivatives of algebraic functions,
logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions,
hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions; implicit differentiation, higher-order derivatives,
differentials, applications of differentiation; indeterminate forms and l' Hospital's rule, functions of
several variables and partial derivatives, total differentials and total derivatives, antiderivatives and
integration; techniques of integration, improper integrals, applications of integration
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วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
๓ (๓–๐–๖)
SCMA 166 Ordinary Differential Equations
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนําสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่
เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การ
ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์
Complex variables, an introduction to ordinary differential equations, linear first order
differential equations, nonlinear first order differential equations; applications of the first order
equations, the second order linear equations; applications of the second order equations, high order
linear equations; the systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear
transformations, applications in science
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 103 General Chemistry I
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมู่หลักและแทรนซิชัน เคมีอินทรีย์ เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Stoichiometry, atomic structure, the chemical bonding theory, representative and transition
metal elements, organic chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 104 General Chemistry II
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทคม ๑๐๓
Prerequisite
SCCH 103
อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟ้าเคมี แก๊ส ของเหลว และของแข็ง
Chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium,
electrochemistry, gas, liquid, and solid
วทคม ๑๐๗

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

๑ (๐-๓-๑)
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SCCH 107 General Chemistry Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite เทคนิคทั่วไปทางเคมี และ การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป: อุณหเคมี จลนศาสตร์เคมี ไฟฟ้า
เคมี การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปฏิกิริยากรดเบสและการไทเทรต
ของแข็ง และ การจําลองโมเลกุลการฝึกทักษะการสื่อสารความรู้ทางเคมี การฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น
General techniques in chemistry and some experiments related to lectures in general
chemistry: thermochemistry, chemical kinetics, electrochemistry; synthesis of organic compounds,
synthesis of inorganic compound; quantitative analysis, acid-base reaction and titration; solid state,
and molecular modeling; practicing communication skills in chemistry; practicing teamwork skills
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 118 Chemistry Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite เทคนิคทั่วไปทางเคมีการทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธ์กับบาง
หัวข้อในภาคบรรยาย การคํานวณที่เกี่ยวข้องกับการทดลองแต่ละการทดลอง และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and quantitative analysis;
some experiments that are related to lectures; calculation related in each experiment, laboratory
safety
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑
SCBI 124
General Biology I
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite -

๒ (๒–๐–๔)

แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุ
ศาสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Basic concepts in biology, carbon and the molecular diversity of life; cell structure and
function, energy and metabolism, cellular respiration, photosynthesis; principles of heredity,
molecular biology of gene, evolution, population genetics, ecology and conservative biology
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วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑
๑ (๐–๓–๒)
SCBI 102
Biology Laboratory I
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยือ่ พืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์
และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, lant and animal tissues; cell division, genetics and
natural selection, ecology, and behavior
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒
๓ (๓–๐–๖)
SCBI 125
General Biology II
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ความหลากหลายทางชีว ภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจั ดหมวดหมู่ แ ละความ
หลากหลายของยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญของเอ็มบริโอ การสร้างอวัยวะ โครงสร้างของ
ร่างกายสัตว์และหน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่งอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบ
ขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะธํารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท
Biodiversity and the diversity status of Thailand; classification and diversity of Eubacteria,
Archaea and Eukarya; reproduction, embryo development and organogenesis; animal form and
function, such as food procurement and digestion, the respiratory system, the circulatory system, the
excretory system, the immune system, homeostasis, hormones, and the nervous system
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒
๑ (๐–๓–๒)
SCBI 104
Biology Laboratory II
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพื ชและสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของร่างกาย การไหลเวียนเลือด
The diversity of plants and tanimals including invertebrates and vertebrates; reproduction and
development; the nervous system and the control of the body function; the circulatory system
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วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
๓ (๓–๐–๖)
SCPY 167
Physics for Applied Science I
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite กลศาสตร์ : จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การ
เคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด
กลศาสตร์ของไหล : สถิตศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล
อุณหพลศาสตร์: อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณ
หพลศาสตร์
คลื่น : การเคลื่อนที่แบบคลื่น การสะท้อน การหักเห การซ้อนทับของคลื่น เสียงและการได้ยิน
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Mechanics : particle kinematics, particle dynamics, work and energy, linear momentum and
collisions, rotational motions, elastic properties of matters, oscillatory motion; fluid mechanics : Fluid
statics, fluid dynamics; thermodynamics : Temperature and heat, the first law of thermodynamics,
entropy and the second law of thermodynamics; waves : Wave motion, reflection, refraction,
superposition of waves, sound and hearing, Doppler effect of sound, standing waves, resonance,
electromagnetic wave

วทฟส ๑๖๘ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒
๓ (๓–๐–๖)
SCPY 168
Physics for Applied Science II
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite
ทัศนศาสตร์ : ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก : แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กฎ
ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมพ์-ตัน สเปกตรัมของ
อะตอม สมมติฐานของเดอบรอยส์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) ฟังก์ชันคลื่น สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์ อะตอมไฮโดรเจน
เลเซอร์
ฟิ สิ ก ส์ นิ วเคลี ย ร์ : โครงสร้ างของนิ วเคลี ย ส ความสมมู ล ระหว่างมวลและพลั งงาน พลั งงานยึ ด เหนี่ ยวแรง
นิวเคลียร์ การสลายของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีที่มตี ่อสสาร
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การตรวจหาและการวัดรังสี การจําแนกอนุภาค
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ : ระบบสุริยะ เอกภพ ดาวฤกษ์
Optics: geometrical optics, physical optics; electricity and magnetism: Electric force, electric
field, gauss’s law, electric potential, capacitor, magnetic force, magnetic field, electromagnetic
induction, basic electric circuits; quantum mechanics: Blackbody radiation, photoelectric effect,
compton effect, atomic spectra, de Broglie’s hypothesis (wave-particle duality), wave function,
Schroedinger’s wave equation, hydrogen atom, laser; nuclear physics: Nuclear structure, mass-energy
equivalence, binding energy, nuclear forces, radioactive decay, nuclear reaction, interactions of
radiation with matter, radiation detection and measurement, classification of particles; astrophysics:
Solar system , universe, stars
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทั่วไป
๑ (๐–๓–๒)
SCPY 110
General Physics Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite
การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นกั ศึกษาแต่ละคณะกําลังศึกษา
Basic Physics experiments relating to physics curriculums for the first year students in each
faculty

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (พืน้ ฐานวิชาชีพ)
กญธศ ๑๐๐ ธรณีวิทยารอบตัว
KAGS 100 Geology Around Us
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite
-

๖๖

๔๑

หน่วยกิต
๑ (๐-๓-๒)
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แนะนําความรู้เกี่ยวกับโลกการกําเนิด ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก วิชาชีพธรณีวิทยา การ
ประยุกต์ใช้ธรณีวิทยากับวิชาชีพอื่นๆ การฝึกปฏิบัติการธรณีวิทยาเบื้องต้น ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยาเมื่อสิ้นสุดการเรียน
An introductory to our planet, origin, composition, changes of the earth; applications of
geological knowledge essential for ther carers; field excurtion in geology
กญธศ ๒๐๐ ธรณีวิทยากายภาพ
๒ (๑-๓-๓)
KAGS 200 Physical Geolgoy
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๑๐๐
Prerequisite
KAGS 100
หลักพื้นฐานทางธรณีศาสตร์ ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกส์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กําเนิดและวิวัฒนาการของ
โครงสร้างสําคัญๆ ในโลกของเรา ดิน หิน แร่ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน แผ่นดินไหว การเกิดภูเขา ภูเขาไฟ น้ํา และ
กระบวนการทางกายภาพที่กําหนดรูปร่างและธรณีสัณฐานของโลก ธรณีศาสตร์ประยุกต์ การแปลความหมายทางธรณี
ศาสตร์ มีความรับผิดชอบ และการทํางานร่วมกับผู้อื่น
Basic principles of geology, geochemistry, and geophysics; processes in earth science, the
origin and evolution of our planet earth’s major features; rock, minerals, weathering, erosion,
earthquakes, mountain building, volcanoes, water, and glaciers; treatment of physical processes
shaping the earth and landforms; applied geology and interpretation of geologic history; self
responsibility, teamwork.
กญธศ ๒๐๒ ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกลและธรณีสัณฐานวิทยา
๓ (๒–๓–๕)
KAGS 202 Aerial Photography, Remote Sensing and Geomorphology
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน กญธศ ๑๐๐ กญธศ ๒๐๐
Prerequisite
KAGS 100 KAGS 200
เทคนิครูปถ่ายทางอากาศและการรับรู้ระยะไกลเบื้องต้น การแปลความหมายลักษณะทางธรณีวิทยาจากรูปถ่าย
ทางอากาศและภาพดาวเทียม เช่น โครงสร้าง ชั้นหิน ลักษณะธรณีสัณฐานบนผิวโลกต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการแปร
สัณฐาน ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางธรณีวิทยา การทํางานร่วมกับผื่อื่น
An introduction to photogrammetry and geologic interpretation of aerial photographs and
satellite image and study of landforms in relation to tectonic, climatic environments and geological
processes; teamwork
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กญธศ ๒๐๓ การเขียนรายงานทางธรณีวทิ ยา
๑ (๐–๓–๑)
KAGS 203 Report Writing in Geology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite รูปแบบการเขียนรายงานทางธรณีวิทยาที่แนะนํา หัวข้อเรื่อง โครงเรื่อง สารบัญ แผนที่ แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง
การอ้างอิง; ความรับผิดชอบต่อหน้าที่; การเรียนรู้ตลอดชีวิต.
Geologic reports and recommended geological report writing patterns; title, outline, sequences
of contents, maps, figure, table, reference cited; self responsibility; life-long learning.
๒ (๒–๐–๔)
กญธศ ๒๑๕ ผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่
KAGS 215 Crystallography and Mineralogy
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๑๐๐
Prerequisite
KAGS 100
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๒๑๒
Co-requisite
KAGS 212
สัณฐานและโครงสร้างของผลึก ธรรมชาติของผลึก การจําแนกและระบบผลึก ๖ ระบบ การกําเนิด แร่เกิดร่วม สมบัติทาง
เคมี ทางฟิสิกส์ การจําแนก และการตรวจสอบแร่สามัญ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Crystalline state, general study of the six crystal systems; genesis, associations, physical and
chemical properties of common minerals; classification and identification of common minerals; lifelong learning
๑ (๐–๓–๒)
กญธศ ๒๑๒ ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่
KAGS 212 Crystallography and Mineralogy Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๑๐๐
Prerequisite
KAGS 100
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๒๑๕
Co-requisite
KAGS 215
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น สัณฐานและโครงสร้างของผลึก การจําแนก ระบบผลึก ๖ ระบบ
การจําแนก และการตรวจสอบแร่สามัญ ฝึกทักษะการสังเกตและแปรความ
Laboratory related to the lecture, i.e. morphology and crystalline structures, classification of
the six crystal systems; classification and identification of common minerals; obsevertion and
identification skill
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กญธศ ๒๑๖ ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
๒ (๒–๐–๔)
KAGS 216 Petrography and Ore Microscopy
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๒๑๕ และ กญธศ ๒๒๓
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 215 and KAGS 223
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๒๑๔
Co-requisite
KAGS 214
สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของวัตถุโปร่งใส โปร่งแสงและวัตถุทึบแสงกับการประยุกต์ใช้ตรวจสอบจําแนกชนิดแร่
ลักษณะการตกผลึกของแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์ชนิดส่องผ่าน การจําแนกชนิดแร่ การกําเนิด การปรากฏ
ให้เห็นและการตรวจสอบแร่สําคัญผลึกแร่และองค์ประกอบทางเคมี; ผลึกศาสตร์ทาง x-ray เบื้องต้น; การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
Optical properties of none opaque substances and an application of optical properties to the
identification of none opaque and opaque minerals and their paragenesis under the polarized light.
the classification, formation, occurrence and identification of the important minerals, mineral crystals
and their chemistry; introduction to the X-ray crystallography; life-long learning
กญธศ ๒๑๔ ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
๑ (๐–๓–๒)
KAGS 214 Petrography and Ore Microscopy Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๒๑๒ และ กญธศ ๒๒๓
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 212 and KAGS 223
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๒๑๖
Co-requisite
KAGS 216
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจสอบและจําแนกชนิดแร่โปร่งใสและทึบแสง
และลําดับการตกผลึกของแร่ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แร่ชนิดโปร่งใส โปร่งแสงและทึบแสง ผลึกแร่กับองค์ประกอบ
ทางทางเคมี ฝึกทักษะการสังเกตและแปรความ
Laboratory exercises related to the lecture, i.e. an identification and classification of
transparent and opaque minerals and minerals paragenesis, mineral crystals and chemical
composition; observation, interpretation, and identification skills
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กญธศ ๒๒๑ ตะกอนวิทยาและการปฏิบัติการ
๒ (๑–๓–๓)
KAGS 221 Sedimentology and Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๑๐๐
Prerequisite
KAGS 100
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๒๒๒ และ กญธศ ๒๒๓
Co-requisite
KAGS 222 and KAGS 223
หลักพื้นฐานทางด้านตะกอนวิทยา การผุพง การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอน เพื่อเข้าใจกระบวนการ
ทางด้านตะกอนวิทยา โครงสร้างตะกอน และสภาพแวดล้อมการสะสมตัวในอดีต ตรวจสอบลักษณะและส่วนประกอบ
ของหินที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การกระจายการสะสมตัว การกลายเป็นหิน การจําแนก และการแผ่กระจายของชนิดหิน
ตะกอนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น โครงสร้างเนื้อหิน และซากดึกดําบรรพ์ ประวัติการสะสมตัว
ของตะกอนในช่วงเวลาต่างๆ ลักษณะสภาพแอ่งสะสมตะกอนโบราณ การกําเนิดหินตะกอน; การทํางานเป็นทีม
Basic principles of sedimentology, weathering, transportation, and deposition of earth
materials as a key to understanding sedimentary process; sedimentary structure and past depositional
environments; an examination of sedimentary rock features and compositions as related to the origin,
dispersion, deposition, diagenesis, classification and general distribution of the sedimentary rock;
laboratory exercises related to the lecture, i.e. rock structure, texture, fossils, depositional history of
the basin, paleo-features of the basin and the sedimentary rock formation; efficient teamwork
กญธศ ๒๒๒ การลําดับชัน้ หิน
๒ (๒–๐–๔)
KAGS 222 Stratigraphy
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๑๐๐
Prerequisite
KAGS 100
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๒๒๑ และ กญธศ ๒๒๓
Co-requisite
KAGS 221 and KAGS 223
หลักพื้นฐานของการลําดับชั้นหินเบื้องต้นและการเทียบสัมพันธ์ของชั้นหิน การใช้ความสัมพันธ์ของชั้นตะกอนใน
แนวดิ่งและแนวระนาบเพื่อความเข้าใจถึงประวัติของแอ่งตะกอน เช่น สภาวะแวดล้อมและการผันแปรในช่วงเวลาต่างๆ
ในอดีต ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การเรียงลําดับชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน; มีความ
รับผิดชอบ
Basic principle of stratigraphy and correlation of rock stratas, the vertical and horizontal
relationships of layered earth materials as a key to understanding the basin history, the past
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depositional environments and their transformation through time; laboratory exercises related to the
lecture, i.e. stratigraphic sequences, stratigraphicorientation; self responsibility.
กญธศ ๒๒๓ วิทยาหิน
๒ (๑–๓–๓)
KAGS 223 Lithology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๑๐๐
Prerequisite
KAGS 100
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๒๒๑ และ กญธศ ๒๒๒
Co-requisite
KAGS 221 and KAGS 221
ลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย การจําแนกหิน การพิสูจน์
เอกลักษณ์ รายละเอียดของหิน และ ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาหิน เช่น ลักษณะทางกายภาพของหินด้วยตาเปล่าและแว่น
ขยาย การจําแนกหิน การพิสูจน์เอกลักษณ์ รายละเอียดของหิน; ทักษะการสังเกต และการแปลความหมาย
Megascopic features of igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Classification,
identification, and description of rocks from hand specimens; laboratory related to lithology, i.e.
megascopic features of rocks classification, identification, and description of rocks from hand
specimens; observation, and interpretation skills
กญธศ ๒๒๔ ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนาม
๒ (๑–๓–๓)
KAGS 224 Graphic, Field Methods
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๑ และ กญสห ๒๖๐
Prerequisite
KAGS 201 and KAID 260
การศึกษาเทคนิคทางเรขาคณิตสําหรับแสดงและอธิบายโครงสร้างทางธรณีวิทยา การวาดรูปและการเขียนเส้น
โครงแผนที่แบบสเตริโอกราฟฟิก อุปกรณ์สํารวจภาคสนาม แนวคิดและเทคนิคงานสํารวจทางธรณีศาสตร์ การศึกษาหิน
กลุ่มต่างๆ ในภาคสนาม การทําแผนที่ธรณี วิทยารายละเอียดและการเก็บตัวอย่าง; ความรับผิดชอบ และการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
Geometrical techniques for illustrating and describing geologic structures; orthographic and
stereographic projections; basic field instruments, concept and techniques of geological surveying.
field work on various rock types; detailed mapping and sampling; self responsibility and work
effectively with others.
กญธศ ๒๓๑
KAGS 231

บรรพชีวินวิทยา
Paleontology

๒ (๒–๐–๔)
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วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทชว ๑๒๔ วทชว ๑๒๕ กญธศ ๒๐๐
Prerequisite
SCBI 124 SCBI 125 KAGS 200
ซากดึก ดําบรรพ์ และการเปลี่ ย นแปลงในยุค ธรณี ก าล ซากดึ กดํ าบรรพ์ ข องพื ช และสั ตว์ การดํ ารงชี วิตและ
สภาพแวดล้อมในอดีต รูปพรรณสัณฐาน การจําแนก การวิวัฒนาการ และการเรียงลําดับชั้นหินตะกอน
Fossils both plants and animals, their modes of life, morphology, classification, evolution, and
stratigraphic sequence
กญธศ ๒๓๒ ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา
๑ (๐–๓–๒)
KAGS 232 Paleontology Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทชว ๑๐๒ วทชว ๑๐๔
Prerequisite
SCBI 102 SCBI 104
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจวิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานและกําหนดซากดึกดํา
บรรพ์ ทั้งพืชและสัตว์
Laboratory exercises related to the lecture, i.e. an identification and a classification of fossils,
plants, and animals.
กญธศ ๒๖๑ ธรณีวิทยาภูมิภาค
๑ (๐-๓-๑)
KAGS 261 Regional Geology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐
Prerequisite
KAGS 200
การศึกษารวบรวมข้อมูลก่อนการออกภาคสนาม กระบวนการทางธรณีวิทยา การใช้แผนที่ และการใช้อุปกรณ์
ต่างสําหรับการออกภาคสนาม ทักษะการสื่อสาร
Field observation, geological processes; using the geological map and geology tools;
communication skills.
กญธศ ๒๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค
๓ (๐–๙–๓)
KAGS 260 Regional Geology Field Study
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๖๑ และ กญธศ ๒๒๔
Prerequisite
KAGS 261 and KAGS 224
การศึ ก ษาทางภาคสนามเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางธรณี วิ ท ยา และศึ ก ษาการลํ าดั บ ชั้ น หิ น โครงสร้ างทาง
ธรณี วิท ยา และแหล่ งทรัพ ยากรธรณี ข องพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ตก ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ภาค
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ตะวันออก และภาคใต้ พร้อมการบรรยายและทัศนศึกษา ๒ สัปดาห์ต่อเนื่องกัน เพื่อฝึกทักษะการสังเกต ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ การทํางานเป็นทีม การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
Field observation of geological processes and studies of stratigraphy, structural geology,
geomorphology, and mineral deposits of the Western, Central, Eastern, Northeastern Plateau, and the
Northern Highland; two weeks of lectures and field trips; observation skill, self responsibility, efficient
teamwork, collecting data, writing reports and presentations
กญธศ ๓๐๑ ธรณีวิทยาโครงสร้าง
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 301 Structural Geology
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๓๐๓
Co-requisite
KAGS 303
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๑ และ กญธศ ๒๒๒ กญธศ ๒๖๐
Prerequisite
KAGS 221 KAGS 222 KAGS 260
ลักษณะการแผ่กระจายและการกําเนิดโครงสร้างของหิน หลักการเบื้องต้นของการเกิดความเค้น ความเครียด
พฤติกรรมและกลไกการเปลี่ยนลักษณะของหิน การกําเนิดโครงสร้างสําคัญหลักๆ ของโลก หลักพื้นฐานของกลศาสตร์หิน
และสมบัติทางวิศวกรรมของหิน ทักษะการสังเกต การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Structural features of rocks, their distribution and origins; an introduction to stress and strain,
deformation behaviors of rock materials, and mechanisms of rock deformation; origin of the major
structural features of the earth; basic principles of rock mechanics and engineering properties of earth
materials.; observertions, life-long learning
กญธศ ๓๐๓ ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง
๒ (๐-๖-๔)
KAGS 303 Structural Geology Laboratory
วิชาที่ศึกษาพร้อม
กญธศ ๓๐๑
Co-requisite
KAGS 301
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๒๒๓ กญธศ ๒๒๔ กญธศ ๒๖๐
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 223 KAGS 224 KAGS 260
ปฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาในภาคบรรยาย เช่ น การพิ จ ารณาชนิ ด โครงสร้ างของหิ น ความเค้ น และ
ความเครียด การเขียนเส้นโครงสร้างแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก การเขียนภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา ทักษะการตีความ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
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Laboratory excercies related to the lecture, i. e. structural features classification, stress and
strain in rocks, the stereographic projection of structural features, structural cross-section;
interpretation skill, self responsibility and with others
กญธศ ๓๐๔ ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน
๒ (๒-๐-๔)
KAGS 304 Tectonics
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๓๐๑ และ กญธศ ๓๐๗
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 301 and KAGS 307
การศึกษาลักษณะใต้พื้นผิวโลก และโครงสร้างที่สําคัญ ของโลก และกระบวนการต่างๆ ที่ทําให้เกิดลักษณะ
เหล่านั้น เช่น การแยกตัวของใต้พื้นสมุทร การเคลื่อนที่ของทวีป การก่อเกิดภูเขา ประวัติการแปรสัณฐานทางธรณีของ
โลก โครงร่างของการแปรสัณฐานในปัจจุบันและในอนาคต การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Earth Interior and major structural features of the earth and the processes by which they have
formed; sea-floor spreading, continental drift, mountain buildings, the tectonic history of the earth.
present days tectonic framework and possible activities in the future; life-long learning
กญธศ ๓๐๕ ธรณีพิบัติภัย
๒ (๒-๐-๔)
KAGS 305 Geohazards
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๓๐๑ และ กญธศ ๓๐๗
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 301 and KAGS 307
ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับธรณีวิทยา การเฝ้าระวัง และการบรรเทาทุกข์ พิบัติภัยที่มีสาเหตุจากภายในโลก เช่น
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และพิบัติภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล น้ําท่วม การปนเปื้อนของชั้นน้ําบาดาล การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Natural hazards related to geology and their monitoring and mitigation: endogenic origin,
earthquake hazards, volcanic eruption and exogenous origin; landslide, land subsidence, crust
collapse, shoreline erosion, flooding, and groundwater contamination etc; life-long learning.
กญธศ ๓๐๖ คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา
๑ (๐-๓-๒)
KAGS 306 Computer in Geology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐
Prerequisite
KAGS 200
แนวความคิดในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธรณี วิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศ และ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา และเทคนิคการนําเสนอข้อมูล
๔๙
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Concept of computer and geological task; an application of Information Technology (IT) and
the Geographic Information System (GIS) in analyzing the information; knowing techniques for
presentations
กญธศ ๓๐๗ ธรณีวิทยาประเทศไทย
๒ (๒-๐-๖)
KAGS 307 Geology of Thailand
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๒๒๓ กญธศ ๒๖๐
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 223 KAGS 260
ธรณี วิท ยาสั ณ ฐาน วิวัฒ นาการทางธรณี วิท ยา การเรียงลําดั บ ชั้ น หิ น ซากดึ กดํ าบรรพ์ และศัก ยภาพแหล่ ง
ทรัพยากรธรณีของประเทศไทย การคิดวิเคราะห์
The tectonic setting, evolution, stratigraphy, and paleontology of Thailand, including the
mineral resources and their potential; critical thinking
๓ (๓-๐-๖)
กญธศ ๓๐๘ เศรษฐธรณีวทิ ยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่
KAGS 308 Economic Geology and Geology of Ore Deposits
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๒๒๓ กญธศ ๒๖๐
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 223 KAGS 260
กําเนิด การปรากฏ และธรณีแปรสัณ ฐาน วิทยาแร่ และการจําแนกชนิดของแหล่งแร่ พัฒนาการทางทฤษฎี
เกี่ยวกับการกําเนิดแหล่งแร่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางเคมีของการกําเนิดแร่ การสํารวจแร่ แร่เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ทักษะการตีความ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
The origin, occurrence, and tectonic setting, mineralogy and classification of metallic and non
metallic ore deposits; theoretical development of the origin of mineral deposits; physical and
chemical environment for the mineral formation; meneral exploration, economic minerals of
Thailand; interpretation skill and life-long learning
กญธศ ๓๑๑ ศิลาวิทยา
KAGS 311 Petrology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๓ กญธศ ๒๑๕ และ กญธศ ๒๑๖
Prerequisite
KAGS 223 KAGS215 and KAGS 216
วิชาที่ต้องเรียนพร้อม กญธศ ๓๑๒
Co-requistite
KAGS 312
๕๐

๒ (๒-๐-๔)
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สมบั ติ การกํ าเนิ ด แหล่ งแร่ โครงสร้าง การจําแนกประเภท และความเป็ น มาของหิ น วิธีก ารวิเคราะห์ หิ น
ส่วนประกอบทางแร่และสมบัติทางเคมีรวมถึงกระบวนการต่างๆ ทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่ทําให้เกิดชนิดหิน โดยแผ่น
หินบาง การคิดวิเคราะห์
Properties, origin, resource; the structure, classification, and origin of rock methods; an analysis
rocks, mineralogy, chemical properties of rocks including the tectonic processes by the thin section;
critical thinking.
๑ (๐-๓-๒)
กญธศ ๓๑๒ ปฏิบัติการศิลาวิทยา
KAGS 312 Petrology Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๑๒ และ กญธศ ๒๑๔
Prerequisite
KAGS 212 and KAGS 214
วิชาที่ต้องเรียนพร้อม กญธศ ๓๑๑
Co-requistite
KAGS 311
การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย การศึกษาหินโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การวิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้าง เนื้อหิน ส่วนประกอบทางแร่และสภาวะแวดล้อมของการสะสมตัวในอดีต การทํางานร่วมกับผู้อื่น การสังเกต
และแปลความ
Laboratory exercise related to the lecture, a study of rocks under the microscope; an analysis
of the structure, texture particle; the mineralogical chemical composition and the paleo-environment
of the deposits; observation, and interpretation.
กญธศ ๓๕๑ ธรณีฟิสิกส์
๒ (๒-๐-๔)
KAGS 351 Geophysics
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทฟส ๑๖๗ และ วทฟส ๑๖๘
Prerequisite
SCPY 167 and SCPY 168
วิชาที่ต้องเรียนพร้อม กญธศ ๓๕๒
Co-requisite
KAGS 352
หลักพื้นฐานของธรณีฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์กับการศึกษาธรณีวิทยาใต้พื้นผิว ได้แก่ วิธีการทางความ
โน้มถ่วงง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และทางคลื่นไหวสะเทือน ความรับผิดชอบต่อตนเอง
Basic principles of geophysics; an application of geophysics to the study of subsurface geology:
gravity, magnetic, electric fields, and seismic methods; self responsibility.
กญธศ ๓๕๒

ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์

๑ (๐-๓-๒)
๕๑
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KAGS 352 Geophysics Laboratory
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทฟส ๑๑๐
Prerequisite
SCPY 110
วิชาที่ต้องเรียนพร้อม กญธศ ๓๕๑
Co-requisite
KAGS 351
หลักพื้ นฐานของธรณี ฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ธรณี ฟิสิกส์กับการศึกษาธรณี วิทยาใต้พื้นผิว ได้แก่ แรงโน้มถ่วง
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และทางคลื่นไหวสะเทือน การทํางานเป็นทีม
Basic principles of geophysics; an application of geophysics to the study of subsurface geology:
gravity, magnetic, electric fields and seismic methods; teamwork

กญธศ ๓๕๓ อุทกธรณีวิทยา
๓ (๒-๓-๕)
KAGS 353 Hydrogeology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๑, กญธศ ๒๒๒ และ กญธศ ๓๐๑
Prerequisite
KAGS 221, KAGS 222 and KAGS 301
วัฏจักรน้ํา การกําเนิดและการเคลื่อนไหวของน้ําบาดาล ชั้นหินอุ้มน้ําและชลศาสตร์บ่อบาดาล เคมีของน้ําบาดาล
คุณภาพน้ําบาดาล สารปนเปื้อนและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา หลักการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและ
การวิเคราะห์ระบบอุทกธรณีวิทยาของประเทศไทย
Water cycles, the origin, occurrence, and the movement of groundwater, aquifer, and well
hydraulics; water chemistry and the quality contaminant transport, remedation; the groundwater
exploration, monitoring technology and the hydrologic system analysis; hydrologic conditions of
Thailand
กญธศ ๓๕๔ ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน
๓ (๒-๓-๕)
KAGS 354 Petroleum Geology and Energy Resources
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๑, กญธศ ๒๒๒, กญธศ ๒๒๓, กญธศ ๓๐๑
Prerequisite
KAGS 221, KAGS 222, KAGS 223, KAGS 301
ธรณี วิ ท ยาปิ โตรเลี ย ม กํ า เนิ ด เคลื่ อ นย้ า ย แหล่ ง กั ก เก็ บ ปิ โตรเลี ย ม สมบั ติ ท างเคมี ข องปิ โตรเลี ย ม และ
ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ศักยภาพแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติและปริมาณสํารอง ระบบพลังงานของโลก น้ํามัน และก๊าซ
ธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้ํา ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ การคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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Petroleum geology, the origin, mobility, and petroleum reservoirs; chemical properties of
petroleum and other hydrocarbon; Oil and gas potential and reserve; the world energy system, oil
and gas, hydro-power, bio-gas, solar energy, etc; critical thinking and life-long learning
กญธศ ๓๕๕ ธรณีเคมี
๒ (๒-๐-๔)
KAGS 355 Geochemistry
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทคม ๑๐๓ และ วทคม ๑๐๔ กญธศ ๒๒๑, กญธศ ๒๒๒, กญธศ ๒๒๓
Prerequisite
SCCH 103 and SCCH 104 KAGS 221, KAGS 222, KAGS 223
กําเนิดและการกระจายตัวของธาตุต่างๆ วัฐจักรของธรณีเคมีที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก ในชั้นอุทกภาพและ
ในชั้นธรณีภาค และการผุพังทางเคมีของหิน และเคมีของดิน การเคลื่อนย้ายของธาตุและกระบวนการทางธรณีเคมี ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
The origin and distribution of the chemical elements; the geochemical cycles operating in the
earth’s atmosphere, hydrosphere and lithosphere; chemical weathering of earth material, and soil
geochemistry; mobilization of elements and the geochemical processes; self responsibility

กญธศ ๓๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม
๔ (๐-๑๒-๘)
KAGS 360 Field Geology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๖๐ กญธศ ๓๐๑ กญธศ ๓๐๓ กญธศ ๓๐๗
Prerequisite
KAGS 260 KAGS 301 KAGS 303 KAGS 307
แปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศของบริเวณที่ศึกษา สํารวจและเขียนแผนที่ธรณีวิทยาลงบนแผนที่ภูมิศาสตร์
จัดทําแผนที่ธรณีวิทยา ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา และรายงานการสํารวจธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษา การทํางานเป็นทีม
ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ
An aerial photos interpretation of study areas; geological mapping techniques on topographic
map; a preparation of a geologic map, geologic section, and a geologic report of the area; teamwork,
communication and presentation skills
กญธศ ๓๙๑ สัมมนา ๑
KAGS 391 Seminar I
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
-

๑ (๐-๓-๒)
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Prerequisite
ค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านธรณีศาสตร์ มีการให้นําเสนอและเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อวิจัย
ต่างๆ ทางธรณี วิท ยา การเขี ยนบทคัดย่อ การเตรียมสื่อการนํ าเสนอ มี การสื่อสารกับบุ คคลที่ ห ลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Searching the data; abstract writing; preparing the media for the seminar and presenting the
topics about geoscience, earth science; student’s presenting a seminar on geology topics and
participating in the session; effective communication with others; critical thinking
กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์
๒ (๐-๖-๔)
KAGS 461 Geoscience Internship
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๖๐ กญธศ ๓๐๓
Prerequisite
KAGS 360 KAGS 303
การศึกษาระบบการทํางาน การฝึกงานด้านธรณีวิทยาและด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐
สัปดาห์ การบูรณาการความรู้ภาคทฏษฎีกับภาคปฏิบัติ การฝึกทักษะการสื่อสาร การทํางานเป็นทีม การมีจริยธรรมใน
การทํางาน และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
The study of the working processes and training in geoscience or other related fields in private
companies or governmental sectors at least 10 weeks; an integration of the theory and practical skills
related to the knowledge of geology; communication skill training, teamwork, workethics, and selfresponsibility.

กญธศ ๔๙๐ โครงงานทางธรณีศาสตร์
๒ (๐-๖-๔)
KAGS 490 Senior Project in Geoscience
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๖๐, กญธศ ๔๖๑
Prerequisite
KAGS 360, KAGS 461
วิชาที่ต้องศึกษาพร้อม กญธศ ๔๙๓
Co-requisite
KAGS 493
ดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับธรณีศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นําเสนอโครงร่างงานวิจัยภารในภาคการศึกษาที่ ๑
และนําเสนอผลการดําเนินงานด้วยปากเปล่าและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒ การคิดวิเคราะห์
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การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงออกถึงจริยธรรมในการวิจัยและความพยายามเพื่อการพัฒนางานให้ดีขึ้น การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Carrying out a special senior project (Senior Project in Geoscience) in geosciences and/or
relevant subject; expected to submit oral presentation on project propersal during semester 1 and
final report at the end of semester 2; critical thinking; communicate effectively; ethics in research;
demonstrate of self driven for improvement of the work; critical thinking; life-long learning.
กญธศ ๔๙๓ สัมมนา ๒
๑ (๐-๓-๒)
KAGS 493 Seminar II
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite
วิชาที่ต้องศึกษาพร้อม กญธศ ๔๙๐
Co-requisite
KAGS 490
นําเสนอผลงานจากโครงงานของนักศึกษาเอง หรือนําเสนอในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในห้องสัมมนา ต้องเข้าฟัง
สัมมนามากกว่าร้อยละ ๘๐ แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Students’ presentation in a seminar on the geoscience project or any other interesting topics;
expected to participate in the session more than 80%; effective communication with othesr
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาเลือก)
๙
หน่วย
กญธศ ๓๗๐ ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี
๒ (๒-๐-๔)
KAGS 370 Quaternary Geology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๑ และ กญธศ ๒๒๒
Prerequisite
KAGS 221 and KAGS 222
ศึกษาการสะสมตะกอนยุคควอเทอร์นารี วิทยาหิน การลําดับชั้นและการกระจายตัวของตะกอน และเหตุการณ์
สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารี การทํางานร่วมกับผู้อื่น
Recent sediments of the Quaternary deposits, lithology, stratigraphy; the distribution of the
sediments and the important geologic events in the Quaternary Period; effective work with others

กญธศ ๓๘๐ ดาราศาสตร์เบื้องต้น
KAGS 380 Introduction to Astronomy
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
๕๕

๓ (๒-๒-๕)

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

Prerequisite
ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กําหนดตําแหน่งของวัตถุท้องฟ้า
ที่สัมพันธ์กับตําแหน่งบนโลก การหาทิศทาง ทรงกลมท้องฟ้า ตําแหน่งของวัตถุบนทรงกลมท้องฟ้า การใช้แผนที่ดาว กลุ่ม
ดาว เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาจันทรคติ เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากล ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ เอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ อธิบายและ/หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
History of astronomy, how to locate object in the celescial sphere related to the location on
the earth, celescial sphere; how to use star map, times, the relations between the sun, the earth and
the moon, the solar system, galaxy, the universe, planets; the explanation, identification, and
application knowledge in astronomy to the daily life; life-long learning
กญธศ ๔๗๐ ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 470 Geology of Southeast Asia
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๐๗, กญธศ ๓๐๔
Prerequisite
KAGS 307, KAGS 304
กําเนิ ดและโครงร่างของการแปรสัณ ฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โครงสร้างทางธรณี วิท ยาของ
ภูมิภาค การเปรียบเทียบการลําดับชั้นหินของพื้นที่ ศักยภาพทรัพยากรธรณี และแหล่งแร่ในภูมิภาค รับผิดชอบต่อหน้าที่
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
The origin and tectonic framework of the Southeast Asian, regional geological structures;
geology and stratigraphic correlation of the area; the potential and deposits of geology resources in
the region; self responsibility, life-long learning
กญธศ ๔๗๑ อัญมณีวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 471 Gemology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๑๕, กญธศ ๒๑๖, กญธศ ๓๑๑
Prerequisite
KAGS 215, KAGS 216, KAGS 311
สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางทัศนศาสตร์ของอัญมณีประเภทต่างๆ เทคนิคการตรวจสอบอัญมณีอย่าง
ง่าย การใช้เครื่องมื อทางอั ญ มณี ในการตรวจพิ สูจน์และตรวจสอบคุณ ภาพอัญ มณี การกําเนิดอัญ มณี แหล่งอัญ มณี
ประเภทต่างๆ ของประเทศและของโลก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Physical, chemical, and optical properties of each type of gemstones; simple techniques on gems
identification, gems quality examination with instruments; the origin, occurrence of gemstone deposits
in Thailand and elsewhere; self responsibility, life-long learning.
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กญธศ ๔๗๒ การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 472 Geotourism
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๓ กญธศ ๓๐๗
Prerequisite
KAGS 223 KAGS 307
กําเนิดกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทําให้เกิดธรณีสัณฐานที่สวยงามและมีลักษณะเฉพาะตัว การพัฒนาแหล่ง
ธรณีเพื่อการท่องเที่ยว ธรณีวิทยากับการตั้งถิ่นฐานชนเผ่าไทยในอดีต การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อุทยานธรณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในประเทศ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Origin, geologic processes shoping the attractive and unique landforms; developing the
geological attractions; geology and the Thai settlement in history; conservation of tourist geologic
sites for economic and sustainable development; life-long learning
กญธศ ๔๗๓ ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 473 Engineering Geology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๐๑ กญธศ ๓๐๓
Prerequisite
KAGS 301 KAGS 303
สมบัติของหินและองค์ประกอบของหินในทางงานวิศวกรรม แนะนํากลศาสตร์หิน ธรรมชาติ และสมบัติของดิน
ในงานวิศวกรรม กิจกรรมด้านการก่อสร้างต่างๆ เช่น การสร้าง เขื่อน เหมืองหิน เหมืองแร่ การก่อสร้างถนน การเจาะ
อุโมงค์ การขุดเจาะใต้ดิน กับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการสํารวจวิศวกรรมธรณี การคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทํางาน
Studying physical properties of rocks in engineering work; an introduction to rock mechanics,
nature, and soil properties in engineering work; construction activities and environmental impact;
water dam construction, minings, rock quarrying, road construction, rock and subsoil tunneling
including the geotechnical survey techniques; critical thinking, self-resposibilty, and work ethic.
กญธศ ๔๗๔ ธรณีศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 474 Geoscience and Environmental Management
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๕๕ และ กญธศ ๓๕๓
Prerequisite
KAGS 355 and KAGS 353
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ การตรวจวิเคราะห์ การจําแนก
ปัญ หาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพิบัติภัยธรรมชาติ และพิ บัติภัยเกี่ยวกับกิจกรรมมนุ ษ ย์ การจัดการทรัพยากรธรณี เช่ น
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ปิโตรเลียม แร่ วัสดุก่อสร้าง และน้ํา การประเมินผลกระทบต่อส่งแวดล้อม การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการต่างๆ แนวทางและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมและ/หรือแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Basic principle of the environmental geology management, laws and regulations, concerned,
determination and classification of environmental problems caused by natural hazards and those
caused by human activites; management of mineral resources such as petroleum, minerals,
construction materials, and water; evaluation of environmental impact assessment, preparation of EIA
studies on various types of projects; direction and methodology of environmental, controlling and/or
solving the existed environmental problems; communication skill, critical thinking, and life-long
learning.
กญธศ ๔๗๕ ศิลาวิทยาหินตะกอน
๓ (๒-๓-๕)
KAGS 475 Sedimentary Petrology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๑, กญธศ ๒๑๕, กญธศ ๒๑๖, กญธศ ๓๑๑
Prerequisite
KAGS 221, KAGS 215, KAGS216, KAGS 311
ขบวนการของการตกตะกอน อนุภาค เนื้อ และโครงสร้างของหินตะกอน เนื้อประสม และตะกอนเนื้อประสาน
การจําแนกหินตะกอน และการศึกษาวิเคราะห์เชิงศิลาวิทยาเชิงเคมี การสังเกต และการทํางานร่วมกับผู้อื่น
The process of sedimentation; sedimentary particles, texture, structure of clastic and none
clastic sedimentary rocks; the sedimentary rock classification and study through the petrographical
and chemical analysis; observations and working with others.
๓ (๒-๓-๕)
กญธศ ๔๗๖ ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร
KAGS 476 Igneous and Metamorphic Petrology
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๑, กญธศ ๒๑๕, กญธศ ๒๑๖, กญธศ ๓๑๑
Prerequisite
KAGS 221, KAGS 215, KAGS216, KAGS 311
หินหนืดของโลก การตกผลึกของหินหนืด และแร่ประกอบหินอัคนี การประเมิน การเขียนรายงาน และการ
เปรียบเที ยบส่วนประกอบของหิ นอัคนี รูปลักษณ์ ของมวลหินอัคนี บทบาทของก๊าซในหิ นหนืด การจําแนกหินอัค นี
ขบวนการแปรสภาพและหินแปร เนื้อหินแปรและการจัดแบ่งกลุ่มหินแปร การสังเกต และการทํางานร่วมกับผู้อื่น
The earth’s magmatism; magmatic crystallization and igneous minerals; estimating, reporting
and comparing igneous rock composition; forms of igneous rock bodies; the effects of volatile
components; the classification of igneous rocks and igneous rocks of Thailand; metamorphism and
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metamorphic rocks; metamorphic texture; metamorphic facies and series; observations and work with
others
กญธศ ๔๗๗ ธรณีฟิสิกส์โลก
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 477 Solid Earth Geophysics
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๕๑ กญธศ ๓๐๔
Prerequisite
KAGS 351 KAGS 304
เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและกระบวนการต่างๆ ภายใต้โลกจากการวัดสมบัติต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่วัดบนผิวโลก
ซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์ ความถ่วง แม่เหล็ก ไฟฟ้า และแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นไหวสะเทือนและการไหลของมวลความร้อน
Understanding the characteristics of, and processes within, the Earth’s interior based on the
measurements of physical properties taken on the earth’s surface; including gravity, magnetic,
electric, and electromagnetic phenomena, seismic waves, and heat flow
๓ (๓-๐-๖)
กญธศ ๔๗๘ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม
KAGS 478 Petroleum Geophysics
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๕๑ กญธศ ๓๕๔
Prerequisite
KAGS 351 KAGS 354
วิธีทางธรณีฟิสิกส์ ผสมผสานเพื่อการสํารวจปิโตรเลียม หลักการแปลผลภาพใต้ดินโดยใช้เทคนิคคลื่นไหวสะเทือน
แบบหักเหที่ใช้ในการสํารวจน้ํามัน ออกแบบการสํารวจ ประมวลผล และแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนหลาย
ช่อง ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ และการแปลผลจากการสํารวจหลุมเจาะ การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated geophysical methods for petroleum exploration; fundamentals of subsurface
imaging by multi-channel seismic reflection techniques used in the oil exploration; survey design,
acquisition, processing, and an interpretation in both 2-D and 3-D seismic reflection data and wire-line
logging; critical thinking; life-long learning.
กญธศ ๔๗๙ ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 479 Environmental and Engineering Geophysics
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๓๕๑ กญธศ ๓๐๑
Prerequisite
KAGS 351 KAGS 301
แนะนําการสํารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม โดยเฉพาะการประยุกต์กับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
แสดงออกถึงจริยธรรมในการทํางาน การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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An introduction to field methods of geophysical exploration, especially as applied to
environmental and engineering problems; ethic for working, critical thinking, life-long learning.
กญธศ ๔๘๒ ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 482 Pedology and Geology for Agriculture
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๐๐ กญธศ ๒๒๓ กญธศ ๒๒๑ กญธศ ๒๒๒ กญธศ ๓๕๕
Prerequisite
KAGS 200 KAGS 223 KAGS 221 KAGS 222 KAGS 355
ธรณีสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน ชั้นหน้าตัดดิน โดรงสร้างดิน การจําแนกดิน ศักยภาพ
ดิน หลักการทําแผนที่ดิน และทรัพยากรดินของไทย บทบาทของวัตถุธรณีในการเกษตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ การคิดวิเคราะห์
Geomorphology, physical and chemical properties of soils, soil profiles, soil structure/texture,
soil classification techniques, soil potential, concept of soil mapping and soil resources in Thailand;
roles of geologic materials in agriculture and factors that involving plant and animal growth; the
principle elements; NPK in fertilizer industry and some important supplementary elements such as
silica, magnesium, and iron, and their common sources; critical thinking

กญธศ ๔๘๔ การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน
๓ (๓-๐-๖)
KAGS 484 Basin Analysis
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ ๒๒๑ กญธศ ๒๒๒ กญธศ ๓๐๑ กญธศ ๓๐๓ กญธศ ๓๐๔
Prerequisite
KAGS 221 KAGS 222 KAGS301 KAGS 303 KAGS 304
การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอนโดยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษากระบวนการที่ควบคุมรอยเลื่อนที่เลื่อนตัวในแนวดิ่ง
ของแผ่นธรณีภาค อันก่อให้เกิดแอ่งสะสมตะกอน กระบวนการทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่ทําให้เกิดการทรุดตัวลงของ
แอ่งในสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์
The analysis of large scale aspects of sedimentary basins, such as the lithopsphere mechanics
that control vertical movements of the crust, the plate tectonic activity that triggers subsidence of
basins, and characteristics of sedimentary basins in specific tectonic setting; critical thinking
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

๑ นายทรงคุณ บุญชัยสุข
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๓๑๐๕-๐๐๐๖X-XXX

๒ นายสุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๕๔๐๒-๐๐๖๙X-XXX

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สําเร็จการศึกษา
อาจารย์ - วท.ด. ฟิสิกส์ (๒๕๕๕)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. ฟิสิกส์ (๒๕๕๐)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. ฟิสิกส์ (๒๕๔๗)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
3-D magnetotelluric imaging of
the Phayao Fault Zone,
Northern Thailand: Evidence for
saline fluid in the source region
of the 2014 Chiang Rai
earthquake, Journal of Asian
Earth Sciences 147 : 210-2211,
October 2017

- Ph.D. Geophysics University Erratum: Hydrostratigraphy
of Florida
characterization of the Floridan
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๓ นายปริญญา
พุทธาภิบาล
๓-๗๗๐๒-๐๐๐๔X-XX-X

อาจารย์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

- M.Sc. Geophysics
Northwertern University
- M.A. Geophysics Princeton
University
- B.Sc. Geophysics The
University of Chicago
(Honors)
Ph.D. Geology /La Trobe
University/
๒๕๒๘
B.Sc. Geology/University of
New South Wales/ ๒๕๑๗

๔ นายอัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๗๒๐๗-๐๐๖๔X-XXX

อาจารย์

๕ นางสาวปาริสา นิ่มเนตร
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๑-๗๑๐๕-๐๐๑๒X-XXX

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

- วท.ด. คณิตศาสตร์ (๒๕๕๖)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
(๒๕๕๐)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. คณิตศาสตร์ (๒๕๔๘)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ด. ธรณีวิทยา (๒๕๖๑)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม.ธรณีวิทยา (๒๕๕๔)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. ธรณีศาสตร์ (๒๕๕๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล

aquifer system using ambient
seismic noise, Geophysical
Journal International, V 209 (2),
1362-1362, 05/2017

Hansen B.T., Wemmer K.,
Eckhardt M., Putthapiban P.,
Assavapatchara S., Isotope
Dating of the Potash and Rock
Salt Deposit at Bamnet Narong,
NE-Thailand - Open Journal of
Geology; 2016, Vol. 06, No. 08,
p. 875-894.
A. Cuntavepanit, Strong
Convergence of Modified Noor
Iteration in CAT(0) Spaces, Bull.
Iranian Math. Soc., Vol. 40 (2014),
No. 4, pp. 1003-1016

Geomorphic criteria for
distinguishing and location
abandoned channels from
upstream part of Mun River,
Khorat Plateau, northeastern
Thailand, Eviron Earth Sci, 2017,
76: 331

๓.๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ก. อาจาร์ประจําหลักสูตรธรณีศาสตร์ (ไม่ซ้ํากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจําของหลักสูตร
อื่นภายในสังกัดสํานักวิชาสหวิทยาการ)
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
สถาบัน / ปีการศึกษาที่สาํ เร็จ
วิชาการ
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๑

นายสุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์

๒

นายทรงคุณ บุญชัยสุข

๓

นางสาวปิยะธิดา แสงทอง

๔

นายณรงค์ศักดิ์ แก้วดํา

๕

นายปริญญา พุทธาภิบาล

๖

นายสง่า ตั้งชวาล

๗

นางสาวปาริสา นิ่มเนตร

๓.๒.๓
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

M.S. Geophysics
อาจารย์
M.A. Geophysics
B.S. (Honors) Geophysical Sciences
วท.ด. ฟิสิกส์
อาจารย์
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.บ. ฟิสิกส์
วศ.ม. ทรัพยากรธรณี
ผู้ช่วยอาจารย์
วท.บ. ธรณีศาสตร์
วท.ม. ธรณีวิทยา
ผูช้ ่วยอาจารย์
วท.บ. ธรณีศาสตร์
Ph.D. Geology
อาจารย์
B.Sc. Geology
Ph.D. Mining Engineering
ศาสตราจารย์
M.App.Sc. Engineering Geology
วท.บ. ธรณีวิทยา
วท.ด. ธรณีวิทยา
ผู้ช่วยอาจารย์
วท.ม.ธรณีวิทยา
วท.บ. ธรณีศาสตร์

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจําที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณาจารย์จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณาจารย์จากสํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สอนในวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือกเสรี

๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
แสดงในภาคผนวก ๖
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามและการฝึกงาน (หรือสหกิจศึกษา)
รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามของหลักสูตรซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาบังคับ มี ๒ รายวิชา ได้แก่
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กญธศ ๒๖๐ ปฏิบัติการธรณีวิทยาภูมิภาค
กญธศ ๓๖๐ ปฏิบัติการธรณีวิทยาภาคสนาม
นอกจากนี้ หลักสูตรมีการออกภาคสนามย่อยในหลายรายวิชาที่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน เช่น
กญธศ ๑๐๐ ธรณีวิทยารอบตัว
กญธศ ๒๓๒ บรรพชีวินวิทยา
กญธศ ๒๒๑ ตะกอนวิทยาและการปฏิบัติการ
กญธศ ๓๐๑-๓๐๓ ธรณีวิทยาโครงสร้างและปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง
กญธศ ๓๕๓ อุทกธรณีวิทยา
กญธศ ๓๕๔ ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัยากรพลังงาน
รายวิชาฝึกงานของหลักสูตรคือ กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์ จัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านซึ่งเป็น
รายวิชาบังคับ โดยหลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกสถานฝึกงานและสายงานตามความสนใจในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
นอกจากนี้หลักสูตรมีรายวิชา กญธศ ๔๙๐ ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะที่เน้นการทําโครงงานด้านธรณีศาสตร์ในด้านที่
ตนเองสนใจ โดยจะทําการศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ และรายงานผลพร้อมทํารายงานและ
ประเมินผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ (ก่อนการอนุมตั ิจบการศึกษา)
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามและการฝึกงาน
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม PLO ของหลักสูตรฯ มีการวัดผลด้วยรูบริก ให้คะแนนจากผู้ดูแล นักศึกษา จาก
รายงานหรือผลงาน ดังนี้
๑) ทักษะทางด้านการปฏิบัติ
นักศึกษาจะต้องสามารถลงมือปฏิบัติงานภาคสนามได้ตามลําดับขั้น และรายการที่ระบุไว้ชัดเจนทุกทักษะ
เน้นการวัดทักษะทั้งรายบุคคลและรายกลุม่ ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองในช่วงกรอบเวลาที่รายวิชา
กําหนดจนสามารถลงมือปฏิบัติในทักษะเหล่านั้นได้ตามมาตรฐานจึงถือว่าผ่าน โดยผู้ประเมินเป็นอาจารย์
ผู้สอนและคณะอาจารย์ที่ร่วมสอนโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนที่มีการรับทราบร่วมกันทั้งคณะผู้
ประเมินและนักศึกษา
๒) ทักษะที่เน้นความเข้าใจ จะวัดความรู้โดยการสังเกต การทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงการแสดงออกทางความคิดเห็นและทัศนคติ ความสามารถทางการสื่อสาร การแก้ปัญหาและการ
ค้นคว้าหาคําตอบเพื่อนํามาอธิบายหรือสื่อความหมายให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
๓) การฝึกงานจะมีแบบสอบถามให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน เพื่อประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา
แต่ละคน โดยมีมาตรฐานการประเมินในทักษะด้านต่างๆ ของนักศึกษาตามรายการที่ระบุไว้ชัดเจน
๔.๒ ช่วงเวลา
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รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามของหลักสูตรธรณีศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาบังคับ ๒ รายวิชา
กญธศ ๒๖๐ ปฏิบัติการธรณีวิทยาภูมิภาค ทําการออกภาคสนามต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑๘ – ๒๕ วัน ซึ่ง
กําหนดให้มีการออกภาคสนามช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของ
ชั้นปีที่ ๒ โดยจะทําการลงทะเบียนในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ ๒
กญธศ ๓๖๐ ปฏิบัติการธรณีวิทยาภาคสนาม ทําการออกภาคสนามต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ซึ่ง
กําหนดให้มีการออกภาคสนามช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี หลังเสร็จสิน้ ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปี
ที่ ๓ โดยจะทําการลงทะเบียนในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ ๓
การออกภาคสนามย่อยในรายวิชาจะทําการออกภาคสนามในช่วงที่ทําการลงทะเบียนศึกษาของรายวิชานั้นๆ
โดยจะกําหนดช่วงเวลาการออกภารสนามย่อยแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่ไม่ซ้อนทับกัน
กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์ กําหนดให้นักศึกษาเลือกฝึกงานตามสถานทีต่ ่างๆ ต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๑๐ สัปดาห์ โดยกําหนดให้มีการฝึกงานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และลงทะเบียนในช่วงภาคการศึกษาที่
๑ ของชั้นปีที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดการการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์และรายวิชาฝึกงาน ดังนี้
รายวิชา
ชั้นปี ภาคการศึกษา
การจัดเวลาและตารางสอน
กญธศ ๒๖๐ ปฏิบัติการ
๒ ฤดูร้อน
๑๕ –
เริ่มเมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาค ภาค
ธรณีวิทยาภูมิภาค
ภาคการศึกษาที่ ๒ ๒๐ วัน เรียนที่ ๒
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นมิถุนายน
กญธศ ๓๖๐ ปฏิบัติการ
๓ ฤดูร้อน
๓๐ –
เริ่มเมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาค ภาค
ธรณีวิทยาภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ ๑ ๔๐ วัน เรียนที่ ๑ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ช่วง
เดือนธันวาคม-มกราคม
กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้าน
๓ ฤดูร้อน
๑๐
เริ่มเมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาค ภาค
ธรณีศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ ๒ สัปดาห์ เรียนที่ ๒ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
(๗๐ วัน)
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑. คําอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกคนได้ทําโครงงานวิจัยในรายวิชา กญธศ ๔๙๐ โครงงานธรณีศาสตร์
จํานวน ๒ หน่วยกิต โดยลงทะเบียนเรียน ๒ ภาคการศึกษาต่อเนื่อง ในภาคการต้น นักศึกษาจะต้องกําหนดโจทย์ปัญหา
ในการทํางานวิจัยเพื่อนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal) และ
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นําเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัยต่อคณาจารย์หรืออาจารย์ทีปรึกษาโครงงานก่อนสิ้นภาคการศึกษาต้น แล้วนักศึกษาจะ
ได้รับผลการเรียนผ่านในการการศึกษาต้น
ดําเนินงานวิจัยภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ในข้อเสนอ
โครงงาน โดยนักศึกษาแต่ละคนจะดําเนินงานการวิจัยที่หลักสูตร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานต่อหลักสูตร เมื่อนักศึกษาดําเนินงานวิจัยไปได้ระยะหนึ่ง
หลักสูตรมีการติดตามการทํางานของนักศึกษา โดยกําหนดให้นักศึกษานําเสนอรความก้าวหน้าโครงงานวิจัยต่อคณาจารย์
และอาจารย์ที่ปรึกษา และดําเนินโครงงานวิจัยให้เสร็จสิ้นและจัดทํารายงานก่อนสิ้นภาคการศึกษาปลาย และนําเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายงานผลโครงงานให้มีความ
สมบูรณ์ และนักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปลายจึงได้รับผลการศึกษา นอกจากนั้น
นักศึกษาทุกคนจะมีโอกาสในการเข้าร่วมการนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการที่หลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้
ร่วมกันจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
๑) นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชํานาญ
๒) นักศึกษามีทักษะในการจัดทําข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal)
๓) นักศึกษาสามารถวางแผนการทํางานวิจัยได้อย่างมีระบบและเหมาะสมกับระยะเวลา
๔) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานที่ได้จากการศึกษาภาคทฤษฎี และทักษะที่ได้จากการศึกษา
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) นักศึกษาสามารถจัดทํารายงานโครงงานวิจัย(Research report) ของตนเองได้ และสามารถนําเสนอผลงาน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ ช่วงเวลา

จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปี ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒

๕.๔ จํานวนหน่วยกิต

๒ (๐-๖-๔)

หน่วยกิต

๕.๕ การเตรียมการ
๑) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาแนะนําแผนการจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการประเมินผลการ
เรียนรู้ และแนะนําการจัดทําข้อเสนอโครงงานวิจัย
๒) นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตั้งคําถามวิจัย กําหนดหัวข้อโครงงานวิจัย และนําเสนอหัวข้อโครงงานกับ
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
๓) นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal) ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา และนําเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจําหลักสูตรฯ และนักศึกษาปรับปรุง
ข้อเสนอโครงงานวิจัยให้สมบูรณ์ตามคําแนะนําของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ โดยนักศึกษาจะต้องส่ง
ข้อเสนอโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้ประสานงานรายวิชาก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาต้น (ภาค
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การศึกษาที่ ๑) จึงจะได้รับผลการศึกษาผ่านในภาคการศึกษาต้น และเริม่ ต้นดําเนินโครงงานวิจัยตาม
แผนงานที่กําหนดไว้
๔) นักศึกษารายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผูป้ ระสานงานรายวิชา และนําเสนอ
ความก้าวหน้าต่อคณาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
๕) นักศึกษาดําเนินโครงงานวิจัยตามแผนงานที่กําหนดไว้ให้สิ้นสุดในภาคการศึกษาปลาย และนําเสนอ
โครงงานวิจัยต่อคณาจารย์ประจําหลักสูตรธรณีศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ และจัดทํารายงานโครงงานวิจัย
ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม พร้อมปรับปรุงรายงานตาม
คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความสมบูรณ์ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย
๖) นักศึกษาเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ (งานนิทรรศการโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์) ที่สํานักวิชาฯและ/หรือสถาบันการศึกษาร่วมกันจัดขึ้น
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มของโครงงานวิ จั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาได้
ทําการศึกษา ตามแบบประเมินที่กําหนดโดยสาขาวิชา โดยดูจากจากการเขียนโครงร่างงานวิจัย การดําเนินการศึกษา
โครงงานวิจัย การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนําเสนอผลงานการวิจัย รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
ทํางานของนักศึกษาเช่น ความขยันหมั่นเพียร การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น โดยใน
การประเมินผลการเรียนรู้ อาจารย์ผู้ประสานงานจะกําหนดสัดส่วนของการประเมินในแต่ละกิจกรรมและแจ้งให้นักศึกษา
ได้รับทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาต้น ในการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมอาจารย์ผู้ประสานงานจะกําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินและผู้ที่จะประเมินให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม

หมวดที่ ๔.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การประเมินผลจะประเมินจากการแสดงออกในการดําเนินงาน (Process performance) ร่วมกับคุณภาพของผลงาน
(Quality output) ทั้งระหว่างการเรียน (Formative) และหลังการเรียน (Summative) ดังนี้
Formative assessment
๑. รายวิชาต่างๆ มีการวัดความรู้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน และการจัดสอบกลางภาคการศึกษาในหลา
รูปแบบ เช่น ปรนัย อัตนัย แบบทดสอบย่อย หรือการสอบปากเปล่า และวัดผลทีส่ อดคล้องและต่อเนื่องกับ
แต่ละระดับและหัวข้อนั้นๆ
๒. มีการประเมินทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานและภาคสนามในขณะดําเนินงานสํารวจหรือปฏิบัติงาน
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม่ โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํางาน การสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน
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หรือผู้มีส่วนร่วมได้-ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติงาน การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบัติ
Summative assessment
๓. ประเมินความสามารถหลังการทํางานภาคสนาม โดย การสอบปากเปล่า การเขียนรายงาน การทํา
แบบทดสอบ และการนําเสนอผลงาน ด้วยการวิเคราะห์จากเพื่อร่วมงานและตนเอง
๔. การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การตั้งคําถามและตอบคําถามการทํา
โครงงานวิจัย โดยการประเมินผลร่วมกันระหว่างการวิเคราะห์ด้วยตนเอง หลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต
ดําเนินงานโครงการ

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑ นั ก ศึ ก ษาสามารถทํ า งานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น เน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีสว่ นร่วม (Active learning) โดยเน้นให้มี
และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆ (Sharing and
Discussion) โดยการการจัดการเรียนสอนที่เน้นการทํางานเป็นทีม
และมีการฝึกงานและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมเหมือนจริง
๒ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมใน การบรรยายแบบสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการ
การทํางาน
สอน เช่นการยกตัวอย่าง case study และการเรียนการสอนที่เน้น
การช่วยเหลือมากกว่าการแข่งขัน และส่งเสริมให้นักเรียนทํา
กิจกรรมค่ายอาสา มีการบําเพ็ญประโยชน์แทรกในกิจกรรม
๓ ด้านภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยกระตุ้น เปิด
ความมีวินัยในตนเอง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความเป็นผู้นํา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
- มีกติกาที่ชัดเจนเพื่อสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
และมีภาวะผู้นํา
- มีการนําเสนองานของตน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก มี
๖๘
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยเน้นน้นเรื่องการ
เรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) ผ่านเทคโนโลยี และการ
นําเสนอผลงานต่างๆ ผ่านสือ่ สารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Active learning แบบที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การสอนยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ (student learning center)
และจัดกลุ่มการทําโครงงานหรือการอภิปลายแลกเปลี่ยนความรู้
(Sharing and discussion) โดยมีผู้สอนแนะนํา และมีการ
feedback ให้ทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
มีสถานที่สําหรับค้นคว้าที่เหมาะสม เช่น ห้องปฏิบัติการหินและแร่
ห้องสมุดเฉพาะทางของหลักสูตรฯ เป็นต้น

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ
แสดงในภาคผนวก ๓

๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
PLO1: สามารถจัดทําแผนที่ธรณีวิทยา ชั้นปีที่ ๑-๒
และประเมินทรัพยากร รวมถึงคุณลักษณะ - การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์
และกระบวนการทางธรณีวิทยาโดยใช้
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
เทคนิคที่เหมาะสม (สําหรับสังคมและ
- การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
เศรษฐกิจ)
ชั้นปีที่ ๓-๔
- การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม
- การศึกษาดูงานและการปฏิบัติงานภาคสนาม
หรือปฏิบัติงานในสถานที่จริง
- การจัดทํารายงานและการนําเสนอ

๖๙

- การสอบแบบปรนัยและอัตนัย
- การสอบภาคบรรยายและปฏิบัติ
- การทดสอบก่อนการออกภาคสนาม
- การประเมิ น ผลการทํ า งานระหว่ า งการ
ออกภาคสนาม
- การประเมินผลจากรายงาน
- การประเมินผลจากการนําเสนอ
ทั้งนี้ต้องมีเกณฑ์การประเมิน/เกณฑ์การให้
คะแนน (rubric scoring) สั ด ส่ ว นการให้
คะแนนที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบ
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กลยุทธ์การสอน

PLO2: สามารถบูรณาการความรู้ด้าน

ชั้นปีที่ ๑-๒
ธรณีวิทยาและวิธีการต่างๆเพื่อตอบปัญหา - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
ปัจจุบันได้
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ
ชั้นปีที่ ๓-๔
- การปฏิบัติจริงในภาคสนาม
- การศึกษาดูงานในบริบทของพื้นที่จริง
- การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหา (Problembased learning) ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา
ด้ ว ย problem tree และ solution tree
และจัดทําแผนการแก้ปัญหาหรือจัดการ
PLO3: สามารถสร้างแบบจําลองทาง ชั้นปีที่ ๒-๓
ธรณีวิทยาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์โลก - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
ต่าง ๆ โดยรวมข้อมูลทางธรณีวิทยารวมถึง - การปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ
แผนที่ ภาพตัดขวาง ภาพถ่ายทางอากาศ - การอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํา
และภาพจากดาวเทียม
ฐานข้อมูลต่างๆ
ชั้นปีที่ ๓-๔
- การใช้ อุ ป กรณ์ ห รื อ โปรแกรมต่ า งๆ เพื่ อ
รวบรวมข้อมูล และสร้างแบบจําลอ
- มอบหมายงานให้ รับผิดชอบที่ต้องค้นคว้า
หาข้อมูล/คําตอบด้วยตนเอง และให้มีการ
สื่อสารนําเสนอผลงานด้วยรูปแบบและสื่อ
การนํ า เสนอที่ ห ลากหลายเหมาะสมกั บ
บริ บ ทของผู้ รั บ สารหรื อ ผลจากการรั บ รู้
ข้อมูล

๗๐

กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
- การสอบแบบอัตนัย
- การสอบภาคบรรยายและปฏิบัติ
- การประเมินผลจากรายงานและการศึกษา
ค้นคว้า
- ประเมินรูปแบบและวิธีการแก้ปัญหา
- การประเมินผลการนําเสนอ
ทั้งนี้ต้องมีเกณฑ์การประเมิน/เกณฑ์การให้
คะแนน (rubric scoring)สั ด ส่ ว นการให้
คะแนนที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบ

- การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย
- การสอบภาคบรรยายและปฏิบัติ
- การเขียนรายงาน
- ประเมินผลการนําเสนอ จากการประเมิน
ด้วยตนเอง บุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ และ
คณาจารย์
- ประเมินผลแบบจําลองตามความถูกต้อง
ในทางทฏษฎี และความเป็นไปได้จริงโดย
อาจารย์ในหลักสูตร
โดยแต่ ละการประเมิ นจะมี ห ลัก เกณฑ์ ที่
แน่นอนและชัดเจน และมีการแจ้งให้ผู้ถูก
ประเมินทราบเกณฑ์ต่างๆ ก่อน
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กลยุทธ์การสอน

PLO4: สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้

ชั้นปีที่ ๑-๒
พื้นฐานและทักษะทางธรณีวิทยาและ
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและ
- การอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํา
เทคนิคในการสื่อสารแนวคิดธรณีวิทยาได้ ฐานข้อมูลต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน
ชั้นปีที่ ๓-๔
- การนําเสนอแนวคิดและแผนการแก้ปัญหา
ทางธรณีวิทยาผ่านการนําเสนอร่างโครงงาน
และโครงงานทางธรณีศาสตร์การเรียนรู้ผ่าน
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า (Problem-based
learning) ด้ ว ยการทํ า โครงงานวิ จั ย (เช่ น
senior project หรื อ individual project
ในแต่ละรายวิชา)
PLO5: มีจรรยาบรรณในการประกอบ ชั้นปีที่ ๑-๒
อาชีพ มีทักษะการจัดการและมีลักษณะ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การศึกษาดูงานภาคสนามในสถานที่จริง
ชั้นปีที่ ๒-๔
- เชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ ศิ ษ ย์ เก่ า มาบรรยาย
ประสบการณ์การทํางานด้านต่างๆ
- จัดกิจกรรมพิเศษที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
กิ จ กรรมมี ค วามกระตื อ รื อ ล้ น สนใจหา
ความรู้เกี่ยวกับด้านธรณีศาสตร์ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

๗๑

กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
- ประเมินผลการนําเสนอ จากการประเมิน
ด้วยตนเอง บุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ และ
คณาจารย์
- การเขียนรายงาน
- ประเมินผลแบบจําลองตามความถูกต้อง
ในทางทฏษฎี และความเป็นไปได้จริงโดย
อาจารย์ในหลักสูตร
ดูรายละเอียดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
โครงงานวิจัย

- แบบประเมินตนเอง
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม
และการฝึกงาน จากผู้ร่วมงานและผู้ดูแล
- ประเมิ น ผลคุ ณ ภาพของงาน โดยดู จ าก
การศึกษาหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
- การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
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หมวดที่ ๕.
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี โดยการให้ระดับเกรดเป็นไปตามประกาศในภาคผนวก ๘ ซึ่งกล่าวโดยสรุปดังนี้
ผลการศึกษารายวิชาที่มีแต้มประจํา ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
แต้มประจํา
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+ หรือ B ดีมาก ถึง ดี (Very good - good) ๓.๕๐ – ๓.๐๐
C+ หรือ C พอใช้ (Fair)
๒.๕๐ – ๒.๐๐
D+ หรือ D อ่อน (Poor)
๑.๕๐ – ๑.๐๐
F
ต่ํากว่าเกณฑ์ หรือ ตก (Fail)
๐.๐๐
ผลการศึกษารายวิชาที่ไม่มีแต้มประจํา ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหน่วยกิต (Tranfer of Credit)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
G
ผ่านเกณฑ์ดีมาก (Good)
๗๒
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ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาสามารถใช้การตัดสินแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มได้ ซึ่งขึ้นกับลักษณะของคะแนนทั้ง
ชั้นเรียนที่ปรากฏและการพิจารณาร่วมกับผู้ร่วมสอน และนักศึกษาสามารถตรวจสอบการประเมินผลการศึกษาได้
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การกําหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา
ดําเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินแผนการสอน
การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้บริหารจากสํานัก
วิชาสหวิทยาการ อาจารย์จากหลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วนใช้บัณฑิต
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
เน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร โดย
การประเมินผลดังนี้
๒.๒.๑ การได้งานทําของบัณฑิต
๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๒.๒.๓ ตําแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.๒ ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๓.๓ ต้องสอบผ่านรายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
๓.๔ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรธรณีศาสตร์
๓.๕ ผานเกณฑการผานภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถขอข้อมูลและคําชี้แจงได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน หรือเรียน
ปรึกษากับประธานหลักสูตร หากยังไม่ได้รับความกระจ่างนักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขออุท ธรณ์ ได้ที่งานการศึกษา
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มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายใน ๑๕ วันหลังจากประกาศผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาวินิจฉัยและดําเนินการต่อไป

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
เมื่อมีการรับบุคลากรในตําแหน่งอาจารย์เข้ามาตามระบบของสํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ดังนี้
๑.๑ งานทรัพยากรบุคคล สํานักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี มีการจัดอบรมชี้แจงสิทธิ บทบาท หน้าที่ และ
กฎระเบียบที่จําเป็นให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบหลังจากที่ได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
๑.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มีการจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จําเป็นในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ให้กับ
อาจารย์ใหม่ทกุ คน รวมถึงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ทํางานมาเป็นเวลานานมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรม
ดังกล่าวเพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆด้วย
๑.๓ งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาในรูปแบบ และ
คู่มือนักศึกษา
ในส่วนของหลักสูตรเมื่อมีอาจารย์ใหม่เข้ามาจะมีการดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรให้อาจารย์ใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรเป็นอย่างดี
๑.๒ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงจากภายในหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือ แนะนํา เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า ๑ ปี
๑.๓ ส่งอาจารย์เข้าร่วมในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทั้งจากกองบริหารการศึกษา และกองทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น
๑.๔ ให้อาจารย์เข้าร่วมการพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถในการเข้าร่วมสอนในวิชาอื่นๆ ตามที่สํานักวิชาสห
วิทยาการ และคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
๑.๕ ให้ อาจารย์ ใหม่ เข้าร่วมรับ ผิ ดชอบรายวิชา เพื่ อเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและมอบหมายให้ ดูแ ล
นักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสอน
และการวิจัย และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๒ จัดให้มีการพัฒนาโครงการวิจัย การขอทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
งานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
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๒.๑.๓ ให้มีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดการ
ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการดําเนิน
โครงการในการจัดบริการวิชาการ การร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่มในการบริการวิชาการต่าง ๆ
๒.๒.๒ สนับสนุนให้ อาจารย์ขอทุนสนับสนุ นการวิจัยสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ และตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย
๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
๑.๑ กระบวนการบริหารหลักสูตร
๑) คณะกรรมการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรโดยตรง คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธรณีศาสตร์
๒) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและดูแลรับผิดชอบทางด้านงานการศึกษาและหลักสูตรใน
ระดับหน่วยงาน/ส่วนงานคือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๓) การกระจายความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
๔) การตรวจสอบภายในของหน่วยงานใช้การประเมินจากรายงานประเมินตนเอง (Self-evaluation
Report – SAR) ประจําปีของแต่ละหลักสูตร โดยผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ในระดับส่วนงาน
๕) การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การตรวจประเมินและเยี่ยมชมจากคณะผู้
ประเมิน EdPEx และ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย
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๖) การตรวจสอบมาตรฐานระดับประเทศด้วยการประเมินโดย สมศ.
๗) การวางแผนมุ่งเป้าหมายในการขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตามเกณฑ์ข้อกําหนดของ AUN-QA
๑.๒ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารหลักสูตร
๑) ผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานจากผู้ประเมินในระดับต่างๆ
๒) การได้รับการรับรองหลักสูตร
๓) การได้รับการยอมรับในหน่วยงานต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานนักธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
๒. บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes – PLOs)
๒.๒ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด สําหรับคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
๑) อัตราการได้งานทํา
๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๓. นักศึกษา
๓.๑ กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร
๑) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๒) การสร้างความผูกพันกับสถาบันการศึกษา
๓) การให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
๓.๒ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด สําหรับการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร
๑) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
๒) อัตราการสําเร็จการศึกษา
๓) ความพึงพอใจของนักศึกษา
๔. อาจารย์
๔.๑ กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร
๑) ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตรฯ
๒) การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ
(ข้อมูลในหมวด ๖)
๓) การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และความก้าวหน้าในอาชีพ
๔) การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน
๔.๒ ตัวบ่งชี้/ตัววัด กระบวนการในการพัฒนาอาจารย์
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๑)
๒)
๓)
๔)
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ภาระงานของอาจารย์ที่ตรงตามความถนัดหรือวุฒิการศึกษาที่คัดเลือกเข้ามา
ผลงานหรือตําแหน่งทางวิชาการ
อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ กระบวนการในการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
๑) การเรียนการสอน
๒) การประเมินผู้เรียน
๓) การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔
๕.๒ ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของกระบวนการในการจัดการหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
๑) ประสิทธิผล-ประสิทธิภาพการจัดการรายวิชา
๒) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
๓) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๔) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๕) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.
๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ กระบวนการในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑) ความพร้อมของห้องเรียน (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๒) ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๓) ความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์ (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๔) ความพร้อมของห้องสมุด (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
๕) ความพร้อมการจัดกิจกรรมภาคสนาม/ศึกษาดูงาน (เส้นทางหรือพื้นที่ศึกษา บริษัทหรือหน่วยงานที่
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เข้าไปทําการศึกษาดูงาน ความเหมาะสมของวิทยากร และช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม)
๖.๒ ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของกระบวนการในการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
๑) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๒) ความเห็นของวิทยากรและเจ้าของพื้นที่ที่เข้าไปทําการศึกษาดูงาน
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
๗๘
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ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓ จากคะแนนเต็ม ๕
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓ จากคะแนนเต็ม ๕











เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และ
(๒) จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวมทั้งหมดของแต่ละปี

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียน
ในรายวิชาด้ วยระบบมาตรฐานผ่านมคอ.๓ และประมวลผลรายวิชา มีการตรวจสอบโดยสาขาวิชา และบุ คคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากสํานักวิชาสหวิทยาการ
๑.๑.๒ จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาผลการประเมิน และ
เสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
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๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
๑.๒.๒ สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร และ / หรือเพื่อนอาจารย์ในหรือนอกหลักสูตร
๑.๒.๓ จัดการทวนสอบหรือทวนข้อสอบ ร้อยละ ๒๕ ของการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในหลักสูตรฯ ทุกปี
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจากบุคคลจากทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้
๒.๑ นักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร
๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีการประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชาฯ ระดับสํานักวิชาสหวิทยาการ และระดับมหาวิทยาลัย และจากผู้ประเมิน
จากภายนอก โดยใช้กรอบมาตรฐาน AUN-QA โดยคณะกรรมการผ้ประเมินที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ตรวจประเมิน
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๒ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร

ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ
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ภาคผนวก ๔

ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖
ภาคผนวก ๗
ภาคผนวก ๘
ภาคผนวก ๙
ภาคผนวกอื่น
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 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ ระดับ ๒- ปริญญาตรี
ระดับ ๔- ปริญญาโท
ระดับ ๖- ปริญญาเอก
หรือ
 เปรียบเทียบกับ มคอ.๑ ในกรณีที่สภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาการของสาขาวิชา ได้
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ/สาขาวิชา ระดับชาติไว้เป็น มคอ.๑
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M
๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงด้วยสัญญลักษณ์  ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๖
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์พิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย
และ ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ
กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน
เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ถ้ามี)
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
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๑. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geoscience
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ธรณีศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Geoscience)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Geoscience)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ (๔ ปี)
จํานวนหน่วยกิต
๑๔๐ หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป/ ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
และกําหนดการเปิดสอน
เริ่มใช้ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
การให้ปริญญา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
สถาบันผู้ประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
Purpose / Goals / Objectives
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย (MU Graduates)
๔ ด้าน คือ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(Breadth & Depth) สามารถคิด วิเคราะห์ และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ
(Entrepreneurially Minded and Socially Contributing) และสามารถ
ประกอบอาชีพในสาขาธรณีได้ทั่วโลกตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ (Globally
Talented)
วัตถุประสงค์
๑. มี คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาอาชี พ เห็ น
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๒. มีความรู้ทางธรณีศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับโลกศาสตร์เป็นอย่างดี
๓. สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และนําความรู้ทางธรณี มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานภาคสนาม และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและสาย
งานที่เกี่ยวข้องได้
๕. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านธรณี มาใช้กับงานธรณี
หรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features

ระบบการศึกษา

หลักสูตรบูรณาการองค์ความรู้ทางธรณี เข้ากับศาสตร์อื่นๆ โดยการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สํ า คั ญ (student center) เน้ น การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพผ่านการปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม และการ
ฝึกงาน เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรณีศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นๆ
โดยมีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเลียม เหมืองแร่
โบราณคดี การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและการเกษตร เป็นต้น เพื่อพัฒนางานวิจัย
และแก้ปัญหาทางโลกศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านที่หลากหลาย
ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สาํ เร็จการศึกษา
อาชีพสามารถประกอบได้

อาชีพในสายงานธรณีวิทยา ตามที่มาตรฐานวิชาชีพระบุไว้ ทั้งภาครัฐฯและ
เอกชนในตําแหน่ง ดังนี้
- นักธรณีวิทยา
- Geo-physicist
- Geo-chemists
- Hydrogeologists
- Engineering geologists
- Mining geologists
- Mineralogists
- Environmental geologists
และตําแหน่งเกี่ยวข้อง เช่น นักสํารวจ นักธรณีเทคนิค เป็นต้น
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การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในและต่างประเทศในที่รองรับวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(วท.บ.)
โดยหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องในประเทศไทย ได้แก่ ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมธรณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น
สาขาในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Earth science/ Geoscience/
Geosciences/ Geology/ Geotechnology/ Petroleum geology/
Geophysics และ Geography เป็นต้น
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณ ฑิ ต (ธรณี ศาสตร์) มุ่งสร้างบั ณ ฑิ ตให้ เป็ น คนดี มี
ความรู้และมีทักษะด้านธรณีวิทยา โดยหลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student-centered learning) ส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ และบูรณาการณ์ความรู้ทางธรณีศาสตร์เชื่อมโยงกับความรู้ทางสังคมศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์ มี คุ ณ ธรรมจริยธรรม และมีเจตคติอั น ดีงามในการประกอบ
วิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม มีการแสวงหา
ความรู้ ด้ ว ยตนเองและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการ
มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน (Active
กลยุทธ์/แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน
learning) ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ (Inquiry approach) โดยมี
ผู้สอนให้คําแนะนําแล้วนํามาประมวลผลเลือกวิธีนําเสนอในเชิงธรณีศาสตร์ และ
เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-based learning) ทั้งในรายวิชา
ปฏิบัติการ รายวิชาภาคสนาม การฝึกงานกับหน่วยงานภายนอก (ทั้งภาครัฐและ
เอกชน) รวมถึงการฝึกการตั้งคําถามและการแก้ปัญหาผ่านการทําโครงงาน
(Problem-based learning) และนําเสนอผลงานต่อหน้าบุคคลทั้งในวงการ
่ไ
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กลยุทธ์/แนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลจะประเมินจากการแสดงออกในการดําเนินงาน (Process
performance) ร่วมกับคุณภาพของผลงาน (Quality output) ทั้งระหว่างการ
เรียน (Formative) และหลังการเรียน (Summative)
Formative assessment
เพื่อการวัดความรู้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานและภาคสนาม โดยดูทักษะการ
ทํางานทางธรณีและพฤติกรรมการทํางานร่วมกับเพื่อร่วมงานและผู้มสี ว่ มได้-ส่วน
เสียในพื้นที่ปฏิบัติงาน
Summative assessment
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและงานภาคสนาม
เพื่อประเมินทักษะและเทคนิคการเชื่อมโยงความรู้และการปฏิบัติงานสู่การ
นําเสนอผลงานที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
เพืก่อสูปรตรเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ณ สถานปร กอบการ การตั้งคําถาม
สมรรถะทีเ่ สริมสร้างให้นักศึกษาของหลั
Generic Competences
๑. มีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้กับสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมโลก
๒. ค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อนํามาใช้แสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหากับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. สามารถสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่ายทั้งภาษาราชการ ภาษาวิชาการ และภาษา
ท้องถิ่น
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม อย่างมือ
อาชีพ เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และแสดงให้เห็นถึงความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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Subject-specific Competences Knowledge Specific Skill
Competences
๑. แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจทฤษฎีหลักของวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์โลก และธรณีศาสตร์
๒. มีการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้ทางธรณี
ศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อบรรเทาหรือแก้ปัญหาทางธรณีวิทยา และแนวทาง
การจัดการกับภัยพิบัติทางธรณีวิทยา
๓. ค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ทั้งทางด้านธรณีวิทยาและด้านต่างๆ ที่
ทันสมัย เพื่อนํามาใช้แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ปัจจุบัน
Apply knowledge skill
๑. สามารถสื่อสารข้อมูลโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น แผนที่
แผนภูมิ รูปภาพ และแบบจําลองทางธรณีวิทยาที่ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่ายทั้งภาษาราชการ ภาษาวิชาการ และภาษาท้องถิ่น
๒. สามารถหาและรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม เลือกใช้เครือ่ งมือการสํารวจ วาง
แผนการสํารวจ สํารวจภาคสนามด้วยตนเอง และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทํา
แผนทีท่ างธรณีวิทยาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการทําแผนที่
ธรณีวิทยา (Geologic map)
๓. สามารถเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาได้ถูกต้องตามวิธีการ
มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
๔. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการวิจัย จัดระเบียบ และนําเสนอข้อมูลจาก
ภาคสนาม จากแผนที่ธรณีมาสร้างแบบจําลอง หนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติได้
๕. สามารถระบุและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการประมวลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์
และการสํารวจมาประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
ธรณีศาสตร์ โดยคํานึงถึงปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโลก
และนําเสนอต่อสังคมได้ในหลายรูปแบบ เช่น แผนที่ รายงาน หรือ
แบบจําลองทางธรณีวิทยา เป็นต้น
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLO)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

1. Able to produced geologic maps and evaluate geologic
materials, features and processes by using appropriate
techniques (for social and economic)
สามารถจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาและประเมินทรัพยากรธรณี รวมถึง
คุณลักษณะและกระบวนการทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม
2. Integrate geoscience and comprehensive range of knowledge
and methods to answer current problems or researchs.
บูรณาการความรู้ด้านธรณีวิทยาและวิธีการต่างๆเพื่อตอบปัญหาปัจจุบัน
หรืองานวิจัยได้
3. Construct geologic models (2D and 3D) to explain earth
phenomena by integrating geological data, maps, crosssections, aerial photographs and satellite imagery.
สร้างแบบจําลองทางธรณีวิทยาทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์โลกต่าง ๆ โดยรวมข้อมูลทางธรณีวิทยารวมถึง แผนที่
ภาพตัดขวาง ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
4. Demonstrate fundamental knowledge and skills in geoscience
and able to apply basic and technical knowledge to
communicate geoscience concepts effectively to the public.
ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสื่อสารแนวคิดธรณีวิทยาได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน
5. Demonstrate professional work ethics and possess
management skills and have a life-long learning trait.
มีทักษะการบริหารจัดการในการทํางานอย่างมีคณธรรมจริยธรรมตาม
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สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๒

๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs)
PLOs
PLO 1 จัดทําแผนที่ธรณีวิทยาและ
ประเมินทรัพยากรธรณี รวมถึง
คุณลักษณะและกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม

PLO2 บูรณาการความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาและวิธีการต่างๆเพื่อตอบ
ปัญหาปัจจุบันหรืองานวิจัยได้

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

PLO3 สร้างแบบจําลองทางธรณีวิทยา 1.
ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพือ่ อธิบาย
ปรากฏการณ์โลกต่าง ๆ โดยรวม
2.
ข้อมูลทางธรณีวิทยารวมถึง แผนที่
ภาพตัดขวาง ภาพถ่ายทางอากาศและ 3.
ภาพจากดาวเทียม
PLO 4 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและ 1.
เทคนิคในการสื่อสารแนวคิด
ธรณีวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ 2.
สาธารณชน
3.
PLO 5 มีทักษะการบริหารจัดการ
ในการทํางานอย่างมีคุณธรรม

1.

SubPLOs
แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีทางธรณีศาตร์และระบบของโลก
จําแนกชนิดหิน แร่ และทรัพยากรทางธรณีได้
เข้าใจและอธิบายลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนามได้ทุกพื้นที่
เลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค และความรู้ทางธรณีวิทยามาประมวลผลเพื่อ
จัดทําแผนที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการธรรมชาติและวิทยาศาสตร์โลกเพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานหรืองานวิจัย
สามารถระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปรความหมาย
เพื่อได้มาซึ่งข้อสรุปของปัญหาทางโลกศาสตร์ในเบื้องต้นได้
สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาทางธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และโลกศาสตร์ได้ถกู ต้องตาม
สมมุติฐานทีตั้งไว้
อธิบายปรากฏการต่างๆ ของโลกผ่านรูปภาพและแบบจําลอง 2 มิติ
และ 3 มิติ ได้เป็นอย่างดี
รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ขอ้ มูลประกอบการอธิบายปรากฏการต่าง
ทางธรณีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกับทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถนํามา
สร้างแบบจําลองทางธรณีได้ในหลายรูปแบบ เช่น ภาคตัดขวาง และ
แผนที่ชนิดต่างๆ
เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการสื่อสารแนวความคิดทางธรณีศาสตร์
ต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง น่าสนใจ และน่าเชื่อถือ
สามารถอธิบายทฤษฎีทางธรณีศาสตร์ และปรากฏการ หรือระบบของ
โลก ให้กับบุคคลในสายงานธรณี และบุคคลทั่วไปเข้าใจได้
มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการนําเสนอ
ผลงานทั้งในรูปแบบรูปภาพ แบบจําลอง หรือแผนที่ต่างๆ
มีความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน ตระหนักในคุณค่า
และให้ความสําคัญกับผลงานและผู้ร่วมงาน
๙๐

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

จริยธรรมตามคุณลักษณะของนัก
ธรณีวิทยาที่ดีและมีลักษณะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

2. ตระหนักถึงผลได้-ผลเสียของทรัพยากรและพื้นที่ทางธรณีวิทยาและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. มีความเป็นผู้นํา และความเข้าใจความเกี่ยวพันของบุคคลที่มีส่วนได้-เสียใน
พื้นที่ และสถานการที่หลากหลาย
4. มีความสนใจความเป็นไปของสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับโลกศาสตร์
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ภาคผนวก ๒.๒ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

Program Learning Outcome /

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5

4 Graduate Attributes
T-shaped Breadth & Depth –













รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและด้านลึก
Globally Talented –



มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก
Socially Contributing –





มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน์ให้สังคม
Entrepreneurially Minded –



กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทาง
ที่ถูก
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ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
 PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒ (ปริญญาตรี)
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ภาคผนวก ๓.๑ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.
ผลลัพธ์การเรียนรู้เที่ยบสมรรถนะกับ มคอ.ระดับ ๒
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ รักษาสิทธิและเคารพสิทธิของผู้อื่น รักษาคุณค่าและศักดิ์ศรีของนักธรณีวิทยา
๑.๒ รักษาวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และสังคม มีความเคารพ
ต่อกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๓ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง
ต่อผู้อื่น และสังคม
๑.๔ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านธรณีศาสตร์
๒.๒ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
๒.๓ สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่
๒.๕ มีทักษะในการทําโครงงานวิจัยด้านธรณีศาสตร์
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ
๓.๒ สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และ
สังเคราะห์แนวทางหรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้านวิชาการ/
วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของความเป็น
มนุษย์
๔.๒ สามารถทํางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกกลุ่ม และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
๔.๔ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม

๘๓
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ระดับปริญญา
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โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้เที่ยบสมรรถนะกับ มคอ.ระดับ ๒

1

2

PLO
3

4

๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม

5



ภาคผนวก ๓.๒ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร (PLOs) กับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
Objectives

PL01

PL02

PL03

PL04

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
เห็นความสําคัญของประโยชน์ต่อส่วนรวม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
๒. มีความรู้ทางธรณีศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี





๓. สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และนําความรู้ทางธรณีมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานภาคสนาม และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ






๔. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
และสายงานที่เกี่ยวข้องได้



๕. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านธรณี มาใช้กับ
งานธรณีหรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม



๘๔

PL05
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ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M, A)
หรือ
๔.๒* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงด้วยสัญลักษณ์  ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

๘๕

ระดับปริญญา

 ตรี
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โท

้ สูง
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เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
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ตารางภาคผนวก ๔.๑ แสดงแผนการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
PLOs
PLO 1 จัดทําแผนที่
ธรณีวิทยาและประเมิน
ทรัพยากรธรณี รวมถึง
คุณลักษณะและ
กระบวนการทาง
ธรณีวิทยาโดยใช้เทคนิคที่
เหมาะสม
PLO2 บูรณาการความรู้
ด้านธรณีวิทยาและวิธีการ
ต่างๆเพื่อตอบปัญหา
ปัจจุบันหรืองานวิจัยได้

SubPLOs
แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีทางธรณีศาตร์และระบบของโลก
จําแนกชนิดหิน แร่ และทรัพยากรทางธรณีได้
เข้าใจและอธิบายลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนามได้ทุกพื้นที่
เลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค และความรู้ทางธรณีวิทยามาประมวลผล
เพื่อจัดทําแผนที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการธรรมชาติและวิทยาศาสตร์โลกเพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานหรืองานวิจัย
สามารถระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปรความหมาย
เพื่อได้มาซึ่งข้อสรุปของปัญหาทางโลกศาสตร์ในเบื้องต้นได้
สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาทางธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และโลกศาสตร์ได้ถกู ต้องตาม
สมมุติฐานทีตั้งไว้
PLO3 สร้างแบบจําลอง อธิบายปรากฏการต่างๆ ของโลกผ่านรูปภาพและแบบจําลอง 2 มิติ
ทางธรณีวิทยาทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ ได้เป็นอย่างดี
มิติ และ 3 มิติ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ขอ้ มูลประกอบการอธิบายปรากฏการต่าง
อธิบายปรากฏการณ์โลก ทางธรณีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ต่าง ๆ โดยรวมข้อมูลทาง สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกับทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถ
ธรณีวิทยารวมถึง แผนที่ นํามาสร้างแบบจําลองทางธรณีได้ในหลายรูปแบบ เช่น ภาคตัดขวาง
๘๖

สัญลักษณ์
I
I/P
I/R
P/R
P/M

I/R
I/A
R/M

R/M
R/A
P/M

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ภาพตัดขวาง ภาพถ่าย
ทางอากาศและภาพจาก
ดาวเทียม
PLO 4 ประยุกต์ใช้ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการ
สื่อสารแนวคิดธรณีวิทยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
สาธารณชน
PLO 5 มีทักษะการ
บริหารจัดการในการ
ทํางานอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณลักษณะของ
นักธรณีวิทยาที่ดีและ
มีลักษณะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

และแผนที่ชนิดต่างๆ

เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการสื่อสารแนวความคิดทางธรณีศาสตร์
ต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง น่าสนใจ และน่าเชื่อถือ
สามารถอธิบายทฤษฎีทางธรณีศาสตร์ และปรากฏการ หรือระบบของ
โลก ให้กับบุคคลในสายงานธรณี และบุคคลทั่วไปเข้าใจได้
มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการนําเสนอ
ผลงานทั้งในรูปแบบรูปภาพ แบบจําลอง หรือแผนที่ต่างๆ
มีความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน ตระหนักในคุณค่า
และให้ความสําคัญกับผลงานและผู้ร่วมงาน
ตระหนักถึงผลได้-ผลเสียของทรัพยากรและพื้นที่ทางธรณีวิทยาและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
มีความเป็นผู้นํา และความเข้าใจความเกี่ยวพันของบุคคลที่มีส่วนได้-เสียใน
พื้นที่ และสถานการที่หลากหลาย
มีความสนใจความเป็นไปของสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับโลกศาสตร์

M/A
R/M
R/M
A
A
R/A
M

ตารางภาคผนวก ๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
ชั้นปี / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

จํานวน
หน่วยกิต

Program-Level Learning Outcomes
(PLOs)
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5

รายวิชาชั้นปีที่ ๑
มมศท ๑๐๑

การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒

สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓

ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์

ศศภท ๑๐๐

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

ศศภอ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

ศศภอ ๑๐๖

ภาษาอังกฤษระดับ ๔

วทคณ ๑๑๑

แคลคูลสั

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)

๘๗

I
P

I

I
I
I
I
I
I
I
I

ระดับปริญญา
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ป.บัณฑิตชัน
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เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

วทคณ ๑๖๖

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ

วทคม ๑๐๓

เคมีทวไป
ั่ ๑

วทคม ๑๐๔

เคมีทวไป
ั่ ๒

วทคม ๑๑๘

ปฏิบตั กิ ารเคมี

วทคม ๑๐๗

ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั่

วทชว ๑๒๔

ชีววิทยาทัวไป
่ ๑

วทชว ๑๒๕

ชีววิทยาทัวไป
่ ๒

วทชว ๑๐๒

ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๑

วทชว ๑๐๔

ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่ ๒

วทฟส ๑๖๗

ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑

วทฟส ๑๖๘

ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒

วทฟส ๑๑๐

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่

กญธศ ๑๐๐

ธรณีวทิ ยารอบตัว

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I/P

I

รายวิชาชั้นปีที่ ๒
กญศท ๒๖๐

การบริหารและการจัดการองค์การ

กญสห ๒๖๐

ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียนและนําเสนอ
โครงงาน
คณิตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์โลก

กญสห ๒๗๐

สถิตศิ าสตร์ขนั ้ แนะนํา

กญธศ ๒๐๐

หลักธรณีศาสตร์

กญธศ ๒๐๒

ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรูร้ ะยะไกลฯ

กญธศ ๒๐๓

การเขียนรายงานทางธรณีวทิ ยา

กญธศ ๒๑๕

ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่

กญธศ ๒๑๒

ปฏิบตั กิ ารผลึกศาสตร์และวิทยาแร่

กญธศ ๒๑๖

ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
ปฏิบตั กิ ารศิลาวรรณนาและจุลทรรศน
ศาสตร์ทางแร่
การลําดับชัน้ หิน

กญสห ๒๔๒

กญธศ ๒๑๔
กญธศ ๒๒๑
กญธศ ๒๒๒

ตะกอนวิทยาและการปฏิบตั กิ าร

กญธศ ๒๒๓
กญธศ ๒๒๔

วิทยาหิน

กญธศ ๒๓๑

บรรพชีวนิ วิทยา

กญธศ ๒๓๒

ปฏิบตั กิ ารบรรพชีวนิ วิทยา

ระเบียบวิธกี ารวาดและการจัดทําภาคสนาม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)

I
I
I
P
P
I
P
I
P

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๓-๔)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)

I/R
P/R

๘๘

P/R
P/R
I
P

I
I

I

P
P

I
P/R

I
P

I/R
P/R
P/R

P/R

I/R
P
P/R

I

P/R

P

I

I
I

P
P

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

กญธศ ๒๖๑

ธรณีวทิ ยาภูมภิ าค

กญธศ ๒๖๐

ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภูมภิ าค

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑ (๐-๓-๑)
๓ (๐-๙-๓)

I/P
R/A

I
P/A

P/A
P/A

๓ (๓-๐-๖)
ปฏิบตั กิ ารธรณีวทิ ยาโครงสร้าง
๒ (๐-๖-๒)
ธรณีแปรสัณฐาน
๒ (๒-๐-๔)
ธรณีพบิ ตั ภิ ยั
๒ (๒-๐-๔)
คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวทิ ยา
๑ (๐-๓-๑)
ธรณีวทิ ยาประเทศไทย
๒ (๒-๐-๔)
ธรณีวทิ ยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวทิ ยาแหล่ง ๒ (๒-๐-๔)

I/R
P/R
I
I/R
P
I

I
P
I/R
R
P/R
R
R

R
P/R
R
I/R
R
I
I/R

๒ (๒-๐-๔)
ปฏิบตั กิ ารศิลาวิทยา
๑ (๐-๓-๑)
ธรณีฟิสกิ ส์
๒ (๒-๐-๔)
ปฏิบตั กิ ารธรณีฟิสกิ ส์
๑ (๐-๓-๑)
อุทกธรณีวทิ ยา
๓ (๒-๓-๕)
ธรณีวทิ ยาปิ โตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน ๓ (๒-๓-๕)
ธรณีเคมี
๒ (๒-๐-๕)
สัมมนา ๑
๑ (๐-๓-๑)
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖)
ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภาคสนาม
๔ (๐-๑๒-๔)

I/R
P/R
I/R
I/P
P

I/P
R/A

P/A
P/A

รายวิชาชั้นปีที่ ๓
กญธศ ๓๐๑
กญธศ ๓๐๓
กญธศ ๓๐๔
กญธศ ๓๐๕
กญธศ ๓๐๖
กญธศ ๓๐๗
กญธศ ๓๐๘
กญธศ ๓๑๑
กญธศ ๓๑๒
กญธศ ๓๕๑
กญธศ ๓๕๒
กญธศ ๓๕๓
กญธศ ๓๕๔
กญธศ ๓๕๕
กญธศ ๓๙๑

กญศท ๓๐๑
กญธศ ๓๖๐

ธรณีวทิ ยาโครงสร้าง

แร่
ศิลาวิทยา

I/R
P
M/A

R
P/R
R
P/R
R
R
R
R/A

I/R
P/R
I/R
P/R
R
P/R
R/M

P
I/R
R
R
R

R
P/R
P/R
R/M

P

R
R

R
P

R/M

R/A

M
M
M/A

รายวิชาชั้นปีที่ ๔
กญธศ ๔๖๑

การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์

กญธศ ๔๙๐

โครงงานทางธรณีศาสตร์

กญธศ ๔๙๓

สัมมนา ๒

๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๑ (๐-๓-๑)

R/M
R/M
A

R/A
M/A

R/M
R/A
R/A

M/A
R/A
M

M/A
M
M/A

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

R/M
R/M
R/M

M
M
R/M

R
R
R/M

R
R
R/M

R
R
R/M

R/M
R/M

R/M
R/M
R/M
R/M

รายวิ ชาพืน้ ฐานวิ ชาชีพ (เลือก)
กญธศ ๓๗๐

ธรณีวทิ ยาควอเทอร์นารี

กญธศ ๓๘๐

ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น

กญธศ ๔๗๐

ธรณีวทิ ยาภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กญธศ ๔๗๑

อัญมณีวทิ ยา

กญธศ ๔๗๒

การท่องเทียวเชิงธรณีวทิ ยา

กญธศ ๔๗๓

ธรณีวทิ ยาเชิงวิศวกรรม

กญธศ ๔๗๔

ธรณีศาสตร์กบั การจัดการสิง่ แวดล้อม

๘๙

R
R/M
R/M

R/M
R/M

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

กญธศ ๔๗๕

ศิลาวิทยาหินตะกอน

กญธศ ๔๗๖

ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร

กญธศ ๔๗๗

ธรณีฟิสกิ ส์โลก

กญธศ ๔๗๘

ธรณีฟิสกิ ส์ปิโตรเลียม

กญธศ ๔๗๙

ธรณีฟิสกิ ส์วศิ วกรรมและสิง่ แวดล้อม

กญธศ ๔๘๒

ปฐพีวทิ ยาและธรณีวทิ ยาเพือ่ การเกษตร

กญธศ ๔๘๔

การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

M
M
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M

R
R
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M

R/M
R/M
R/M
R/M
R/M

I = PLO is Introduced and Assessed

R = PLO is Reinforced and Assessed

P = PLO is Practiced and Assessed

M = Level of Mastery is Assessed

R
R
R/M
R/M
R/M
R/M
R/M

A = PLO is Assessed and Achiement

ตารางภาคผนวก ๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

๙๐

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิ ชา

๑, หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๑.๑ กลุ่มวิ ชาที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั ่วไปเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุ ษย์
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๑.๒ กลุ่มวิ ชาที่หลักสูตรกําหนด
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์กร
กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียนและนําเสนอโครงงาน
กญสห ๒๖๐ คณิตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์โลก
กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพือ่ พัฒนาอย่างยั ่งยืน
สวศท ๑๐๖ ชีวติ และสุขภาพกับการฝึกโยคะ
๒. หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
๒.๑ กลุ่มวิ ชาแกน

๕. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
๔. ทักษะ
๓. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข สื่อสาร
ทาง
และการใช้
บุคคลและความ
ปัญญา
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔





















๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓





























































































รายวิชาเปิ ดใหม่








๙๑





ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิ ชา

๑
กญสห ๒๗๐ สถิตศิ าสตร์ขนแนะนํ
ั้
า
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั
วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
วทคม ๑๐๓ เคมีทวไป
ั่ ๑
วทคม ๑๐๔ เคมีทวไป
ั่ ๒
วทคม ๑๑๘ ปฏิบตั กิ ารเคมี
วทคม ๑๐๗ ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั่
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั ่วไป ๑
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั ่วไป ๒
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทั ่วไป ๑
วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทั ่วไป ๒
วทฟส ๑๖๗ ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
วทฟส ๑๖๘ ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
๒.๒ กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน
กญธศ ๑๐๑ ธรณีวทิ ยารอบตัว
กญธศ ๒๒๑ หลักธรณีศาสตร์
กญธศ ๒๐๒ ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรูร้ ะยะไกลฯ

๒

















๓

๒. ความรู้

๔

๑

๒

๓

๔

๕

























๕. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
๔. ทักษะ
๓. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข สื่อสาร
ทาง
และการใช้
บุคคลและความ
ปัญญา
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ










๙๒













๑

๒







































๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓




































ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิ ชา

กญธศ ๒๑๕
กญธศ ๒๑๒
กญธศ ๒๑๖
กญธศ ๒๑๔
กญธศ ๒๒๓
กญธศ ๒๒๔
กญธศ ๒๒๗
กญธศ ๒๓๑
กญธศ ๒๓๒
กญธศ ๒๔๑
กญธศ ๒๒๒
กญธศ ๒๕๑
กญธศ ๒๖๐
กญธศ ๓๐๑
กญธศ ๓๑๓
กญธศ ๓๐๔
กญธศ ๓๑๑
กญธศ ๓๑๒

ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
ปฏิบตั กิ ารผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
ปฏิบตั กิ ารศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
วิทยาหิน
การลําดับชัน้ หิน
ตะกอนวิทยาและการปฏิบตั กิ าร
บรรพชีวนิ วิทยา
ปฏิบตั กิ ารบรรพชีวนิ วิทยา
ระเบียบวิธกี ารวาดและการจัดทําภาคสนาม
การเขียนรายงานทางธรณีวทิ ยา
ธรณีวทิ ยาภูมภิ าค
ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภูมภิ าค
ธรณีวทิ ยาโครงสร้าง
ปฏิบตั กิ ารธรณีวทิ ยาโครงสร้าง
ธรณีแปรสัณฐาน
ศิลาวิทยา
ปฏิบตั กิ ารศิลาวิทยา
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๒
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๒. ความรู้

๔











๕. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
๔. ทักษะ
๓. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข สื่อสาร
ทาง
และการใช้
บุคคลและความ
ปัญญา
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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๑. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิ ชา

กญธศ ๓๑๕ อุทกธรณีวทิ ยา
กญธศ ๓๑๖ ธรณีวทิ ยาปิ โตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน
กญธศ ๓๑๔ ธรณีวทิ ยาประเทศไทย
กญธศ ๓๔๑ คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวทิ ยา
กญธศ ๓๕๑ ธรณีฟิสกิ ส์
กญธศ ๓๕๒ ปฏิบตั กิ ารธรณีฟิสกิ ส์
กญธศ ๓๖๐ ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภาคสนาม
กญธศ ๓๗๑ ธรณีพบิ ตั ภิ ยั
กญธศ ๓๘๑ ธรณีเคมี
กญธศ ๓๙๓ สัมมนา ๑
กญธศ ๓๔๒ ธรณีวทิ ยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวทิ ยาแหล่งแร่
กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์
กญธศ ๔๙๑ โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๑
กญธศ ๔๙๓ สัมมนา ๒
๒.๒.๒ กลุ่มวิ ชาเฉพาะ (เลือก)
กญธศ ๓๒๑ ธรณีวทิ ยาควอเทอร์นารี
กญธศ ๔๐๑ ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น
กญธศ ๔๐๒ ธรณีวทิ ยาภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔

๑

๒








































































๕. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
๔. ทักษะ
๓. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข สื่อสาร
ทาง
และการใช้
บุคคลและความ
ปัญญา
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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๑. คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิ ชา

๑
กญธศ ๔๑๕ อัญมณีวทิ ยา
กญธศ ๔๒๔ ศิลาวิทยาหินตะกอน
กญธศ ๔๒๕ ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร
กญธศ ๔๔๑ การท่องเทียวเชิงธรณีวทิ ยา
กญธศ ๔๕๔ ธรณีฟิสกิ ส์โลก
กญธศ ๔๕๕ ธรณีฟิสกิ ส์ปิโตรเลียม
กญธศ ๔๕๖ ธรณีฟิสกิ ส์วศิ วกรรมและสิง่ แวดล้อม
กญธศ ๔๗๓ ธรณีวทิ ยาเชิงวิศวกรรม
กญธศ ๔๗๔ ธรณีศาสตร์กบั การจัดการสิง่ แวดล้อม
กญธศ ๔๘๒ ปฐพีวทิ ยาและธรณีวทิ ยาเพือ่ การเกษตร
กญธศ ๔๘๔ การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน
๓.หมวดวิ ชาเลือกเสรี

๒
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๑



























๒. ความรู้

๓










๕. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
๔. ทักษะ
๓. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข สื่อสาร
ทาง
และการใช้
บุคคลและความ
ปัญญา
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๙๖
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สํานักวิชาสหวิทยาการ

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
---------------------------------------------๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๗๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
๔.๑ เป็นไปตามวงรอบของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒ เป็นการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ (Outcome based
learning) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
๔.๓ เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และ
นักศึกษา) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข
๕.๑ ปรับปรุงปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯใหม่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรธรณีศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตด้านธรณี
ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบ
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นในวิชาชีพ มีทักษะในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา
ธรณี เคมี ธรณี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ในงานธรณี วิศวกรรมธรณี
และธรณี วิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เป็ น พื้ น ฐานในการประยุ ก ต์
ความรู้ เพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
ประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์
เป้าหมายของหลักสูตร
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีศาสตร์) มุ่งสร้างบัณฑิต
ให้เป็นคนดี มีความรู้และมีทักษะด้านธรณีวิทยา โดยหลักสูตรเน้น
การจั ด การเรีย นการสอนแบบเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สํ า คั ญ (Studentcentered learning) ส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ และบูรณา
การณ์ความรู้ทางธรณีศาสตร์เชื่อมโยงกับความรู้ทางสังคมศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์ มีคุณ ธรรมจริยธรรม และมีเจตคติอันดีงามใน
การประกอบวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นํา
และผู้ตาม มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานภาคสนามตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพมี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถคิด วิเคราะห์

๙๗
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และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(MU Graduates) และสามารถประกอบอาชีพในสาขาธรณีได้ตามที่
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด การ
วิเคราะห์ และการบู รณาการอย่างเป็นระบบ มีคุณ ธรรมและ
จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เต็ม
ภาคภูมิ มีความรับผิดชอบ และความเกื้อกูลต่อสังคม
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิต
มีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ ดังนี้
๑) มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานด้าน
ธรณีศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
๒) สามารถวิเคราะห์ และประยุ ก ต์ค วามรู้ท างด้านธรณี เพื่ อ
ปฏิ บั ติ ง านในภาคสนามและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓) ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านธรณี มา
ใช้กับงานด้านธรณีในสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
๔) มีความรู้ด้านการบริหารจัดการงานด้านธรณีศาสตร์ และการ
วางแผนการสํารวจธรณีวิทยาภาคสนาม
๕) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ เห็นความสําคัญของประโยชน์ต่อส่วนรวม และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. มีคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ เห็นความสําคัญของประโยชน์ต่อส่วนรวม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๒. มี ค วามรู้ ท างธรณี ศ าสตร์ แ ละสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โลก
ศาสตร์เป็นอย่างดี
๓. สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และนําความรู้ทางธรณี
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม และการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีค วามรับ ผิด ชอบต่อ ตนเองและสั งคม สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นและสายงานที่เกี่ยวข้องได้
๕. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านธรณี
มาใช้กับงานธรณีหรืองานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

๕.๒ ปรับลําดับการเรียนรายวิชา ยกเลิกบางรายวิชาและเพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อปูพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยงกับ
รายวิชาอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
ตารางภาคผนวกที่ ๕ การปรับเปลี่ยนรายวิชาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปรียบเที่ยบกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.กลุ่มวิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด

๙๘

รายละเอียดการปรับปรุง
คงเดิม
หน่วยกิตคงเดิม แต่ปรับรายวิชาใหม่
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กญภอ ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เขียนและนําเสนอโครงงาน
เขียนและการนําเสนอโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
๒ (๒-๐-๔)
กญสห ๒๖๐ คณิศาสตร์สําหรับ
วิทยาศาสตร์โลก ๒ (๒-๐-๔)

เปลี่ยนรหัสวิชา

ยกเลิกการเรียน/ ถูกทดแทน
ให้มาเรียนวิชา กญสห ๒๖๐
รายวิชาใหม่ /
ทดแทนรายวิชา วทฟส ๑๗๓
ยกเลิกการเรียน/ ถูกทดแทน
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้มาเรียนรายวิชา กญศท ๓๐๑
กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพื่อการ รายวิชาเปิดใหม่ ในหมวดศึกษาทั่วไป /
พัฒนาอย่างยั่งยืน ๓ (๒-๒-๕)
ทดแทนรายวิชา ศศพฐ ๑๔๖
สวศท ๑๐๖ ชีวิตและสุขภาพกับการ สวศท ๑๐๖ ชีวิตและสุขภาพกับการ คงเดิมหรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม
ฝึกโยคะ ๓ (๒-๒-๕)
ฝึกโยคะ ๓ (๒-๒-๕)
วิชาศึกษาทั่วไปในหมวดเดียวกัน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาแกน
๑. กลุ่มวิชาแกน
วทคม ๑๓๕ เคมีทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐ยกเลิกการเรียน/ ถูกทดแทน
๖)
ให้มาเรียนรายวิชา วทคม ๑๐๓
วทคม ๑๓๖ เคมีทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐ยกเลิกการเรียน/ ถูกทดแทน
๖)
ให้มาเรียนรายวิชา วทคม ๑๐๔
วทคม ๑๐๙ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒
ยกเลิกการเรียน/ ถูกทดแทน
๑ (๐-๓-๑)
ให้มาเรียนรายวิชา วทคม๑๐๗
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป๑
รายวิชาทดแทน
วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป๒
รายวิชาทดแทน
วทคม๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทวั่ ไป
รายวิชาทดแทน
กญสห ๒๐๙ สถิติขั้นแนะนํา
กญสห ๒๗๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะนํา เปลีย่ นรหัสและชื่อวิชา
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (พื้นฐาน
๒. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (พื้นฐาน
วิชาชีพ)
วิชาชีพ)
กญธศ ๑๐๑ ธรณีวิทยารอบตัวเรา
ยกเลิก/ถูกทดแทน
๑ ๑ (๐-๓-๑)
๙๙
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กญธศ ๑๐๐ ธรณีวิทยารอบตัวเรา
๑ (๐-๓-๑)
กญธศ ๒๐๑ หลักธรณีศาสตร์
กญธศ ๒๐๐ ธรณีวิทยากายภาพ
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
กญธศ ๒๑๑ ผลึกศาสตร์ และวิทยา กญธศ ๒๑๕ ผลึกศาสตร์ และวิทยา
แร่ ๓ (๓-๐-๖)
แร่ ๒ (๒-๐-๔)
กญธศ ๒๒๕ ตะกอนวิทยาและการ
ลําดับชั้นหิน ๓ (๓-๐-๖)
กญธศ ๒๒๖ ปฏิบัติการตะกอน
วิทยาและการลําดับชั้นหิน
๑ (๐-๓-๒)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

รายวิชาใหม่เพื่อทดแทน
เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต ชี
วิชา และรหัสวิชา
เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต และ
รหัสวิชา
ยกเลิก / ถูกทดแทน
ยกเลิก / ถูกทดแทน

กญธศ ๒๒๒ การลําดับชั้นหิน
๒ (๒-๐-๔)
กญธศ ๒๒๑ ตะกอนวิทยาและการ
ปฏิบัติการ ๒ (๑-๓-๓)
กญธศ ๒๑๓ ศิลาวรรณนาและจุล กญธศ ๒๑๖ ศิลาวรรณนาและจุล
ทรรศนศาสตร์ทางแร่
ทรรศนศาสตร์ทางแร่
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
กญธศ ๒๔๒ ระเบียบวิธีการวาด
กญธศ ๒๒๔ ระเบียบวิธีการวาดและ
ภาคสนาม และการเขียนรายงาน
การจัดทําภาคสนาม
ทางธรณีวิทยา ๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๓-๓)
กญธศ ๒๐๓ การเขียนรายงานทาง
ธรณีวิทยา
๑ (๐-๓-๑)
กญธศ ๒๖๑ ธรณีวิทยาภูมิภาค
๑ (๐-๓-๑)
กญธศ ๓๐๒ ปฏิบัติการธรณีวิทยา กญธศ ๓๐๓ ปฏิบัติการธรณีวิทยา
โครงสร้าง ๑ (๐-๓-๒)
โครงสร้าง ๒ (๐-๖-๒)
กญธศ ๓๒๓ ธรณีวิทยาประเทศไทย กญธศ ๓๐๗ ธรณีวิทยาประเทศไทย
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
กญธศ ๔๑๑ เศรษฐธรณีวิทยาและ กญธศ ๓๐๘ เศรษฐธรณีวิทยาและ
๑๐๐

รายวิชาใหม่เพื่อทดแทน
รายวิชาใหม่เพื่อทดแทน
เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต และ
รหัสวิชา
เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา ชือ่ วิชา หน่วย
กิต และรหัสวิชา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
เปลีย่ นรหัสวิชา ปรับหน่วยกิตและ
กําหนดให้เรียน ๒ ภาคการศึกษา
เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต และ
รหัสวิชา
ปรับหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา
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ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ๒ (๒-๐-๔)

ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ๒ (๒-๐-๔)

กําหนดให้เรียนในชั้นปีที่ ๓

กญธศ ๔๙๑ โครงงานทางธรณี
ศาสตร์ ๒ (๐-๖-๔)

กญธศ ๔๙๐ โครงงานทางธรณี
ศาสตร์ ๒ (๐-๖-๔)

เปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต
รหัสวิชา และกําหนดให้เรียน ๒ ภาค
การศึกษา
ย้ายมาเป็นรายวิชาบังคับ

กญธศ ๔๙๓ สัมมนา ๒
กญธศ ๔๙๓ สัมมนา ๒
๑ (๐-๓-๒)
๑ (๐-๓-๒)
๒. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน (วิชาเลือก) ๒. กลุ่มวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)
กญธศ ๔๓๒ ซากดึกดําบรรพ์สัตว์มี
กระดูกสันหลัง ๓ (๓-๐-๖)
กญธศ ๔๓๓ ซากดึกดําบรรพ์สัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังและเรณูวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
กญธศ ๔๙๒ โครงงานทางธรณี
ศาสตร์ ๒
๒ (๐-๖-๔)

ยกเลิก
ยกเลิก

ยกเลิก

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ พ.ศ.
๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
๑. ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

เกณฑ์มาตรฐานฯ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรธรณีศาสตร์
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘.
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
(หลักสูตร ๔ ปี )
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑๖ หน่วยกิต
๑๔ หน่วยกิต

๑๐๑

๓๐
๑๖
๗
๙
๑๔
๖
๓
๒
๓

๓๐
๑๖
๗
๙
๑๔
๖
๓
๒
๓
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หมวดวิชา
 หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

เกณฑ์มาตรฐานฯ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรธรณีศาสตร์
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘.
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
(หลักสูตร ๔ ปี )
ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต
๑๐๔
๑๐๔
๒๘
๒๙
๖๗
๖๖
๙
๙
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๖
๖
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
๑๔๐
๑๔๐

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๐๒
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อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
นายทรงคุณ บุญชัยสุข
อาจารย์ ดร.
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานที่ทํางาน สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
๑๐๓
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คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
Ph.D. (Physics)
M.Sc. (Physics)
B. Sc. (Physics)

สาขาวิชา
Physics
Physics
Physics

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Mahidol University
Mahidol University
Khon Kaen University

พ.ศ.
2556

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑.) DC resistivity
๒.) Magnetotellurics
๓.) Seismology
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
๑) S. Boonchaisuk, S. Noisagool, P. Amatyakul, T. Rung-Arunwan, C. Vachiratienchai, W.
Siripunvaraporn, 2017 “3-D magnetotelluric imaging of the Phayao Fault Zone, Northern
Thailand: Evidence for saline Ruid in the source region of the 2014 Chiang Rai earthquake ”
Journal of Asian Earth Sciences, 147: 210-221
๒) S. Noisagool, S. Boonchaisuk, P. Pornsopin, W. Siripunvaraporn., 2016 “The regional moment
tensor of the 5 May 2014 Chiang Rai earthquake (Mw = 6.5), Northern Thailand, with its
aftershocks and its implication to the stress and the instability of the Phayao Fault Zone”
Journal of Asian Earth Sciences, 127:231-245.
๓) P. Amatyakul, S. Boonchaisuk, T. Rung-Arunwan, C. Vachiratienchai, S. Wood, K. Pirarai, A.
Fuangswasdi and W. Siripunvaraporn., 2016 “Exploring the shallow geothermal fluid reservoir
of Fang geothermal system, Thailand via a 3-D magnetotelluric survey” Geothermics, 64:516526.
๔) S. Noisagool, S. Boonchaisuk, P. Pornsopin, W. Siripunvaraporn., 2014 “Thailand’s crustal
properties from tele-seismic receiver function studies”, Tectonophysics, 632:64-75.
๕) S. Boonchaisuk, W. Siripunvaraporn, and Y. Ogawa, 2013 “Evidence for middle Triassic to
Miocene dual subduction zones beneath the Shan–Thai terrane, western Thailand from
magnetotelluric data”, Gonwana Reseach, 23:1607-1616.
๖) C. Vachiratienchai, S. Boonchaisuk, and W. Siripunvaraporn, 2010, A hybrid finite difference –
finite element method to incorporate topography for 2D direct current (DC) resistivity
modeling, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 183 (3-4), 426-434.
๑๐๔
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๗) S. Boonchaisuk, C. Vachiratienchai, and W. Siripunvaraporn, 2008, “Two-Dimensional Direct
Current (DC) Resistiviy Inversion: Data Space Occam’s Approach”, Physics of the Earth and
Planetary Interiors 168(3-4), pp.204-211.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
Conference Oral Presentation
CHIANG MAI, Thailand
November 14-15, 2016
Conference (Oral Presentation). International conference on Tectonic of Northwestern
Indochina 2016, “Shear wave velocity structure beneath Thailand: Preliminary result”.
(Songkhun Boonchaisuk, Sutthipong Noisagool and Weerachai Siripunvaraporn)
KANCHANABURI, Thailand
November 15-17, 2012
Conference (Oral Presentation). The 6th International Conference on Applied Geophysics
2012, “Evidences for Mesotectonic seduction beneath the middle of Shan-Thai terrane,
Kanchanaburi Province, Western Thailand, from magnetotelluric data”. (Songkhun
Boonchaisuk, Weerachai Siripunvaraporn and Yauso Ogawa)
Conference Poster Presentation
CHIANG MAI, Thailand
August 14-20, 2016
Poster. The 23rd Electromagnetic Induction Workshop 2016, “Three-Dimensional resistivity
structure beneath Payao Fault zone, Northern Thailand: Preliminary result”. (Songkhun
Boonchaisuk, Benjawut Piromfong, Tawat Rung-Arunwan, Puwis Amatyakul, Weerachai
Siripunvaraporn)
DARWIN, AustraliaJuly 25-31, 2012
Poster. IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth 21th Workshop, “Evidences for
Mesotectonic seduction beneath the middle of Shan-Thai terrane, Kanchanaburi Province,
Western Thailand”. (Songkhun Boonchaisuk, Ananya Satitpitakul, Chatchai Vachiratienchai,
Patchawee Nualkhow, Puwis Amatyakul, Suntaree Unhapipat, Tawat Rung-Arunwan, Weerachai
Sarakorn, Weerachai Siripunvaraporn and Yauso Ogawa)
DARWIN, Australia
July 25-31, 2012
Poster. IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth 21th Workshop, “3D
Electromagnetic Imaging of NE-Japan Forarc Near Zao Volcano”. (Songkhun Boonchaisuk and
Yauso Ogawa)
KYOTO, Japan
February 24-25, 2011
๑๐๕

 ตรี
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Poster. Kyoto Workshop, “Three-Dimensional Crustal Resistivity Structure beneath
Kanchanaburi province, Western Part of Thailand”. (Songkhun Boonchaisuk, Ananya
Satitpitakul, Chatchai Vachiratienchai, Patchawee Nualkhow, Puwis Amatyakul, Suntaree
Unhapipat, Tawat Rung-Arunwan, Weerachai Sarakorn, Weerachai Siripunvaraporn and Yauso
Ogawa)
GIZA, Egypt
September 18-24, 2010
Poster. IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth 20th Workshop, “ThreeDimensional Crustal Resistivity Structure beneath Kanchanaburi province, Western Part of
Thailand”. (Songkhun Boonchaisuk, Ananya Satitpitakul, Chatchai Vachiratienchai, Patchawee
Nualkhow, Puwis Amatyakul, Suntaree Unhapipat, Tawat Rung-Arunwan, Weerachai Sarakorn,
Weerachai Siripunvaraporn and Yauso Ogawa)
KANCHANABURI, Thailand
March 25-27, 2010
Poster. Siam physics congress 2010, “Three-dimensional
Crustal Resistivity Structure Beneath Kanchanaburi Province, Thailand”. (Songkhun
Boonchaisuk, Ananya Satitpitakul, Chatchai Vachiratienchai, Patchawee Nualkhow, Puwis
Amatyakul, Suntaree Unhapipat, Tawat Rung-Arunwan, Weerachai Sarakorn, Weerachai
Siripunvaraporn and Yauso Ogawa)
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญธศ ๓๕๑
กญธศ ๓๕๒

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ธรณีฟิสิกส์
ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญธศ ๓๕๑
กญธศ ๓๕๒
กญธศ ๓๘๐
กญธศ ๔๗๘
กญธศ ๔๗๙

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

ธรณีฟิสิกส์
ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม
ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

ก. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑๐๖

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

 ตรี

ระดับปริญญา

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน
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เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑. ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร. นายอัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
สังกัด สํานักวิชาสหวิทยาการ
สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
๒.ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.
2556
2550
2548

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑)Fixed point theory
๒) Optimization theory
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ)ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘(
 ผลงานวิจัย
๑) A. Cuntavepanit, W. Phuengrattana, On solving the minimization problem and the fixedpoint problem for a finite family of non- expansive mappings in CAT(0) spaces,Optimization
Methods and Software,2018, 33:2, 311-321, DOI:10.1080/10556788.2017.1312397
๒) P. Pasom and A. Cuntavepanit, On the strong and deltaconvergence of NSP-iteration on CAT(0) spaces, Thai Journal of
Mathematics, Volume 14 (2016) No.2 : 341–351
๓) A. Cuntavepanit, Strong Convergence of Modified Noor Iteration in CAT(0) Spaces, Bull.
Iranian Math. Soc., Vol. 40 (2014), No. 4, pp. 1003-1016
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

กญสภ200
กญพณ231

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
คณิตศาสตร์ธุรกิจ

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

กญสภ200
กญพณ231

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
คณิตศาสตร์ธุรกิจ

๖. อื่น ๆ ..........................................................................
๑๐๗

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3-0-6
3-0-6
จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3-0-6
3-0-6

 ตรี

ระดับปริญญา

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
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ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล .........ดร. ปาริสา.....นิ่มเนตร
สังกัด
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานที่ทํางาน สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๒.ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

สาขาวิชา
ธรณีวิทยา
ธรณีวิทยา
ธรณีศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
2561
2556
2553

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) ตะกอนวิทยา (แม่น้ํา และชายฝั่งทะเล)
๒) ธรณีสัณฐานวิทยา
๓) ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ)ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘(
 ผลงานทางวิชาการ
 ผลงานวิจัย
 บทความทางวิชาการ
 หนังสือ / ตํารา
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑
๒

กญธศ ๒๒๕
กญธศ ๒๒๖

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กญธศ ๒๑๒
กญธศ ๒๖๐
กญธศ ๓๖๐
กญธศ ๓๒๑
กญธศ ๔๙๑
กญธศ ๓๙๓
กญธศ ๒๐๒

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ตะกอนวิทยาและการลําดับชัน้ หิน
ปฏิบตั กิ ารตะกอนวิทยาและการ
ลําดับชัน้ หิน
ปฏิบตั กิ ารผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภูมภิ าค
ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภาคสนาม
ธรณีวทิ ยายุคควอเทอร์นารี
โครงงานทางธรณีศาสตร์
สัมมนา๑
การถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้
ระยะไกล และธรณีสณ
ั ฐานวิทยา

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
๑๐๘

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๒)

๑ (๐-๓-๒)
๓ (๐-๙-๖)
๔ (๐-๑๒-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๖-๔)
๑ (๐-๓-๒)
๓ (๒-๓-๕)

 ตรี

ระดับปริญญา

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ตะกอนวิทยาและปฏิบัติการ
การลําดับชัน้ หิน
ปฏิบตั กิ ารผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภูมภิ าค
ปฏิบตั งิ านธรณีวทิ ยาภาคสนาม
ธรณีวทิ ยายุคควอเทอร์นารี
โครงงานทางธรณีศาสตร์
สัมมนา๑
การถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้
ระยะไกล และธรณีสณ
ั ฐานวิทยา

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๑๐๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 ตรี

ระดับปริญญา

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
๒. ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา พุทธาภิบาล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
สังกัด
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานที่ทํางาน สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
Ph.D Geology
B.Sc Geology

สาขาวิชา
Geology
Geology

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
La Trobe University
University of New South
Wales

พ.ศ.
2528
2517

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) Ignerous Granite
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
Hansen B.T., Wemmer K., Eckhardt M., Putthapiban P., Assavapatchara S., Isotope Dating of
the Potash and Rock Salt Deposit at Bamnet Narong, NE-Thailand - Open Journal of Geology;
2016, Vol. 06, No. 08, p. 875-894.

๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒
๓

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญธศ ๑๐๑
กญธศ ๓๒๓
กญธศ ๓๑๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ธรณีวิทยารอบตัวเรา ๑
ธรณีวิทยาประเทศไทย
ศิลาวิทยา

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญธศ ๑๐๐
กญธศ ๓๐๗
กญธศ ๓๐๘

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ธรณีวิทยารอบตัวเรา ๑
ธรณีวิทยาประเทศไทย
ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์และ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่

๑๑๐

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๑๑๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

สํานักวิชาสหวิทยาการ

ข. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
๓. ชื่อ-นามสกุล
นายสุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
สังกัด
สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานที่ทํางาน สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
Ph.D
M.A.
B.Sc.

สาขาวิชา
Geophysics
Geophysics
Geophysics

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Florida
Princeton Univeristy
The Univeristy of
Chicago

พ.ศ.

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) Seismology
๒) Mantle Anisotropy
๓) Tectonicse
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย

1.James, S.R, Screaton, E.J., Russo, R.M., Panning, M.P., Bremner, P.M., Stanciu, A.C,
Torpey, M.E., Hongsresawat, S. and M.E. Farrell (2017). Hydrostratigraphy characterization
of the Floridan aquifer system using ambient seismic noise, Geophysical Journal
International, 209, no. 2, 876–889.

2.Stanciu, A.C, Russo, R.M. ,Mocanu, V.I. ,Bremner, P.M., Hongsresawat, S., Tor- pey,
M.E., Van Decar, J.C., Foster, D.A., and J.A. Hole (2016). Crustal structure be- neath the Blue
Mountains terranes and cratonic North America, eastern Oregon and Idaho, from
๑๑๒

 ตรี

ระดับปริญญา

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์










มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

teleseismic receiver functions , Journal of Geophysical Research, 121, doi:
10.1002/2016JB012989.
3. Hongsresawat, S., Panning, M.P., Russo, R.M., Foster, D.A., Monteiller, V., and S.
Chevrot (2015). USArray shear wave splitting shows seismic anisotropy from both
lithosphere and asthenosphere, Geology, 43, doi: 10.1130/G36610.1, 667–670.
4.Okal, E.A., Reymond, D., and S. Hongsresawat (2013). Large, pre–digital earthquakes of
Bonin–Mariana subduction zone, 1930–1974, Tectonophysics, 586, 1–14.
5. Okal, E.A., Hongsresawat, S., and S. Stein (2010). Split mode evidence for no ultraslow component to the source of the 2010 Maule, Chile earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, 102, 391–397.
6.Putthapiban, P., and S. Hongsresawat (2007). Formation of hollow concretion in
northeastern Thailand, Advances in Geosciences, 13, Solid Earth , Editor Kenji Satake,
World Scientific Publishing Company, 13–22.
7.Hongsresawat, S., T. Duffy, T. Uchida, and N. Boctor (2001). Equation of state of iron
and iron sulfide with implications for Jupiter’s Galilean satellites, The Advance Photon
Source (APS) User Activity Report, 172–173.

๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญธศ ๒๐๑
กญธศ ๒๑๑
กญธศ ๒๑๒
กญธศ ๓๐๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
หลักธรณีศาสตร์
ผลึกศาตร์และแร่วิทยา
ปฏิบัติการผลึกศาตร์และแร่วิทยา
เทคโทนิค

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญธศ ๒๐๐
กญธศ ๒๑๕
กญธศ ๓๐๔

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ธรณีศาสตร์กายภาพ
ผลึกศาตร์และแร่วิทยา
เทคโทนิค

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๖. อื่น ๆ
๑). Secretary of the Scientific Committee for the 12th International Earth Science Olympiad
๒). Member of the Secretary Committee for the 12th International Earth Science Olympiad
๑๑๓

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓). Member of the Organizing Committee for the 12th International Earth Science Olympiad
๔). Lecturer the nation-wide training program for Earth science teachers with collaboration
of POSN foundation and IPST

ข. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
๑ นายชิมชัย เศตะพราหมณ์
๒

นายอภิชาติ ลําจวน

๓

นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์

๔

Mr.Robert Brendan. Stokes

๕

นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์

๖
๗

นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล
นายสมชาย พุ่มอิ่ม

๘

นายพล เชาว์ดํารง

คุณวุฒิ
วท.ม. ธรณีวิทยา/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
M.Sc. Aerial Photography
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
M.Sc. Geology/Texas University
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
Ph.D. Paleontology /London University
B.Sc. Geology/Victor/Victoria University
M.Sc. Geology/Free University of
Brussels
วท.บ. ธรณีวิทยา/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
Diploma in mineralogy and coal
petrography/BGR, Germany
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
Ph.D. Geology/University of Tasmania
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
๑๑๔

สังกัด
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
เอกชน
กรมทรัพยากรธรณี

กรมชลประทาน
กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

ข้าราชการเกษียณ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
๙ นายวิจัยยุทธ ประภาวิทย์

๑๐

นายจรินทร์ ตุลยาทิตย์

๑๑

นางสาววนิดา จันทร์ทอง

๑๒

นายสิน สินสกุล

๑๓

นายสุรสิทธิ์ อารีศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

คุณวุฒิ
M.Sc. Geophysics/Corolado school of
mine
วท.บ. ฟิสิกส์/ม.สงขลานครินทร์
Ph.D. Geophysics/London University
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
Ph.D. Petroleum Geology/Leed
University
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
M.Sc. Quaternary Geology /Free
University of Brussels
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
Diploma (Tile Manufacturing)
วท.ม. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่

สังกัด
กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
ข้าราชการเกษียณ

นักธรณีวิทยาอิสระ

ภาคผนวก ๗
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
(ฉบับที่ ๑-๘)
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๑๕

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ
่ ง มาตรฐานความรูภ
 าษาอังกฤษ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๖๐

๑๑๖

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๑๗

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๑๘

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๑๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๒

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๓

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๗

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๘

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๒๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๒

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๓

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๗

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๘

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๓๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๑

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๒

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๓

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๔

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๕

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๖

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๗

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๘
คําสัง่ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
หรือผูร บ
ั ผิดชอบกระบวนการพิจารณากลัน
่ กรองหลักสูตรของสวน
งาน

๑๔๘

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๔๙

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

ระดับปริญญา

 ตรี

ป.บัณฑิต

โท

้ สูง
ป.บัณฑิตชัน

เอก

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

๑๕๐

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
สํานักวิชาสหวิทยาการ

