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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ มุ่งผลิตนกัวิชาการท่ีมี

ศกัยภาพสูง สามารถท าวิจยัเชิงลึกในดา้นการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การจดัการปัญหาทางดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
การท่องเท่ียวเชิงธรณี วิศวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดยหลกัสูตรระดบัปริญญาโทเนน้การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางธรณีฟิสิกส์ 
ในขณะท่ีหลกัสูตรระดับปริญญาเอกเน้นบูรณาการความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ร่วมความรู้สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ โดยทั้งสองหลกัสูตรมุ่งเน้น การพฒันาบณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดไ้ปใช้
บริการสังคมทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัสากล รวมทั้งบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติไดอ้ย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม (Progressivism) ให้
ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) และส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้
และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ เพ่ือการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แกปั้ญหาทางดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

หรือ การท่องเท่ียวเชิงธรณี หรือ วศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
PLO 2 ใชเ้คร่ืองมือทางธรณีฟิสิกส์ ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 3 ประยกุตค์วามรู้ทางธรณีฟิสิกส์ เพ่ือการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แกปั้ญหาทางดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

หรือ การท่องเท่ียวเชิงธรณี หรือ วศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีภาคใต ้
PLO 4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
PLO 5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของผูน้ าและผูต้ามได ้
PLO 6 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลและเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
PLO 7 ส่ือสารและน าเสนอผลงานทางวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า                                36  หน่วยกติ 
โครงสร้างหลกัสูตร  

  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 
   - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก   6 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาบังคบั  12 หน่วยกติ 

312-501 ฟิสิกส์ของโลก  2((2)-0-4)  
 Physics of the Earth  
312-503 สนามโนม้ถ่วงและแม่เหลก็  2((1)-2-3) 
 Gravity and Magnetics  
312-504 ธรณีวทิยาส าหรับนกัธรณีฟิสิกส์   2((1)-2-3) 
  Geology for Geophysicist 
312-505 ไฟฟ้าและแม่เหลก็ไฟฟ้า  2((1)-2-3)  
 Electrics and Electromagnetics  
312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์  2((1)-3-2)  
 Geophysical Field Survey 
312-507 คล่ืนไหวสะเทือน  2((1)-2-3) 
 Seismic Waves 
*312-605  จริยธรรมและปรัชญาของนกัธรณีฟิสิกส์  1((1)-0-2) 
 Ethics and Philosophy for Geophysicists 
*312-691  สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1             1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics 1 
*312-692   สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2             1(0-2-1)                        

Seminar in Geophysics 2 
หมายเหตุ  *  รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเลือก                            6 หน่วยกติ 

กลุ่มรายวชิาส ารวจแหล่งแร่และพลงังาน (แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ) 
312-512 การประมวลผลและการแปลงกลบัขอ้มูลธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Geophysical Data Processing and Inversion Method 
312-514 การหยัง่ธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Geophysical Logging 
312-516 ศิลาฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Petrophysics 



312-613 อ านาจแม่เหลก็ของหินและอ านาจแม่เหลก็บรรพกาล  2((1)-2-3) 
 Rock Magnetism and Paleomagnetism 
312-617 คล่ืนไหวสะเทือนขั้นสูง  2((1)-2-3) 
 Advanced Seismic Waves 
312-618 การประมวลผลขอ้มูลคล่ืนไหวสะเทือน  2((1)-3-2) 
 Seismic Data Processing 
312-625 ธรณีวทิยาปิโตรเลียมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกกัเก็บ  2((2)-0-4) 
 Petroleum Geology and Reservoir Geophysics 
312-626 ระบบและพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ  2((2)-0-4) 
 Geothermal Systems and Energy 
312-634 ทรัพยากรธรณี  2((2)-0-4) 
 Geological Resources  
312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถิติ  2((1)-2-3) 
 Geoinformatics and Geostatistics 
312-594  ชุดวชิาการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณีและพลงังาน               6((3)-6-9) 
                  Module: Exploration of Geological and Energy Resources                      
กลุ่มรายวชิาธรณีพบิัติภัยและรอยเลือ่นมีพลงั (ภัยพบิัติทางธรรมชาติ) 
312-512 การประมวลผลและการแปลงกลบัขอ้มูลธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Geophysical Data Processing and Inversion Method 
312-516 ศิลาฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Petrophysics 
312-611 แผน่ดินไหววทิยา  2((1)-2-3) 
 Seismology 
312-617 คล่ืนไหวสะเทือนขั้นสูง  2((1)-2-3) 
 Advanced Seismic Waves 
312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลง  2((2)-0-4) 
 Weather, Climate, and Climate Change 
312-623 ธรณีพิบติัภยั  2((2)-0-4) 
 Geohazards 
312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Nuclear Techniques in Geophysics 
312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถิติ  2((1)-2-3) 
 Geoinformatics and Geostatistics 
312-591  ชุดวชิาธรณีพิบติัภยัและรอยเล่ือนมีพลงั                      6((3)-6-9) 
 Module: Geohazards and Active Faults 
กลุ่มรายวชิาธรณีวทิยาเชิงภูมิภาค (การท่องเทีย่วเชิงธรณ)ี 
312-611 แผน่ดินไหววทิยา  2((1)-2-3) 
 Seismology 
312-624 จีโอไดนามิกส์และไซส์โมเทคโทนิคของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 2((2)-0-4) 
 Geodynamics and Seismotectonics of SE Asia 



312-626 ระบบและพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ  2((2)-0-4) 
 Geothermal Systems and Energy 
312-634 ทรัพยากรธรณี  2((2)-0-4) 
 Geological Resources  
312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถิติ  2((1)-2-3) 
 Geoinformatics and Geostatistics 
312-593  ชุดวชิาธรณีวทิยาระดบัภูมิภาคและการท่องเท่ียวเชิงธรณี     6((4)-4-10) 
 Module: Regional Geology and Geotourism 
กลุ่มรายวชิาอุทกธรณีวทิยา วศิวกรรมและส่ิงแวดล้อม (วศิวกรรมและส่ิงแวดล้อม)  
312-512 การประมวลผลและการแปลงกลบัขอ้มูลธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Geophysical Data Processing and Inversion Method 
312-514 การหยัง่ธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Geophysical Logging 
312-516 ศิลาฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Petrophysics 
312-619 ธรณีฟิสิกส์ส่ิงแวดลอ้ม  2((2)-0-4) 
 Environmental Geophysics 
312-620 อากาศ สภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลง  2((2)-0-4) 
 Weather, Climate, and Climate Change 
312-632  อุทกธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Hydrogeophysics  
312-635 ภูมิสารสนเทศศาสตร์และธรณีสถิติ  2((1)-2-3) 
 Geoinformatics and Geostatistics 
312-592  ชุดวชิาอุทกธรณีวทิยา วศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม                  6((3)-6-9) 
 Module: Hydrogeology, Engineering and Environment  
กลุ่มรายวชิาหัวข้อพเิศษทางธรณฟิีสิกส์  
312-633 ธรณีฟิสิกส์ในงานนิติวทิยาศาสตร์และโบราณคดี  2((1)-2-3) 
 Geophysics in Forensic Science and Archeology 
312-641 หวัขอ้พิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 1  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Geophysics I 
312-642 หวัขอ้พิเศษทางธรณีฟิสิกส์ 2  2((2)-0-4) 
 Special Topics in Geophysics II 

3. หมวดวชิาสัมมนา   2 หน่วยกติ 

*312-691 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics I   
*312-692 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II   
หมายเหตุ  *  รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 



4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18/36 หน่วยกติ 

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



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-602 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
 Thesis 
*312-691 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics I   
   รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-602 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 Thesis  
*312-692 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II 
  รวม 9(0-27-0) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-602 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 Thesis 
*312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนกัธรณีฟิสิกส์   1((1)-0-2) 
 Ethics and Philosophy for Geophysicists 
   รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-602 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
 Thesis 
  รวม 9(0-27-0) 
หมายเหต ุ  *  รายวชิาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      2) ** กลุ่มวชิาโมดูล เป็นวชิาเลือกเพื่อการวิจยั หรือหากไม่ประสงคจ์ะเลือกเรียนกลุ่มวชิาโมดูล นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเลือกให้ครบตามเกณฑ์ของหลกัสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

แผน ก 2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-501 ฟิสิกส์ของโลก   2((2)-0-4) 
 Physics of the Earth 
312-503 สนามโนม้ถ่วงและแม่เหลก็   2((1)-2-3) 
 Gravity and Magnetics 
312-505 ไฟฟ้าและแม่เหลก็ไฟฟ้า   2((1)-2-3) 
 Electrics and Electromagnetics 
312-506 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์   2((1)-3-2) 
 Geophysical Field Survey 
312-507 คล่ืนไหวสะเทือน   2((1)-2-3) 
 Seismic Waves 
   รวม                10((6)-9-15) 
ภาคการศึกษาที ่2 
**312-xxx วชิาเลือก  6(6-0-12) 
 Elective course 
312-504 ธรณีวทิยาส าหรับนกัธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Geology for Geophysicists 
312-601 วทิยานิพนธ์  2(0-6-0) 
  Thesis 
  รวม 10(7-8-15) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-601 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
  Thesis 
*312-605 จริยธรรมและปรัชญาของนกัธรณีฟิสิกส์   1((1)-0-2) 
 Ethics and Philosophy for Geophysicists 
*312-691 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics I 
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-601 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
  Thesis 
*312-692 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II 
  รวม 8(0-24-0) 
หมายเหต ุ  1)  *  รายวชิาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
\  



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณี
ฟิ สิ ก ส์  เ พ่ื อ ก า ร ส า ร ว จ
ท รัพ ย าก รธ รรม ช า ติ  ห รื อ 
แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยว
เชิงธรณี  หรือ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ก ำหนดให้นักศึกษำค้นคว้ำและ เรียนรู้
ด้วยตนเองในหัวข้อท่ีสนใจ
2) จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน

1) ประ เมิ นผลกำรสอบ โค รงร่ ำ ง
วิทยำนิพนธ์และกำรสอบป้องกัน
วิทยำนิพนธ์
2) สังเกตพฤตกิรรมกำรมีส่วนร่วม ใน
กำรอภิ ปรำยและกำรสะท้ อนคิด
กิจกรรมในช้ันเรียน

PLO2 ใช้ เค ร่ือ งมื อท างธรณี
ฟิสิกส์ ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

1) มอบหมำยงำน
2) วิชำวิทยำนิพนธ์ที่มีกำรใช้เครื่องมือและ
กำรประมวลผลทำงธรณีฟิสิกส์

1) ป ระ เมิ น จ ำกคุ ณ ภ ำพ ขอ งท ำ
รำยงำนและกำรน ำเสนอผลงำน
2) ประเมินกำรเลือกใช้เครื่องมือหรือ
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เหมำะสม

PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางธรณี
ฟิ สิ ก ส์  เ พ่ื อ ก า ร ส า ร ว จ
ท รัพ ย าก รธ รรม ช า ติ  ห รื อ 
แก้ปัญหาทางด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยว
เชิงธรณี  หรือ วิศวกรรมและ
สิ่ งแวดล้อม ในบ ริเวณ พ้ืนที่
ภาคใต้ 

1) บรรยำย อภิปรำย
2) สัมมนำ
3) น ำเสนอผลงำนวิจัยในท่ีประชุมวิชำกำร

1) ประเมินผลกำรสอบวัดควำมรู้
2) ป ระ เมิ น จ ำกคุ ณ ภ ำพ ข อ งท ำ
รำยงำนและกำรน ำเสนอผลงำน
3) ประเมินจำกคุณภำพของรำยงำน ที่
แสดงถึงกำรน ำข้อมูลควำมรู้ที่ ถูกต้อง
มำใช้ในกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงมีเห
ตผล เป็นระบบ

PLO4 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดย
ค า นึ ง ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

1) ส อ ด แ ท ร ก เนื้ อ ห ำด้ ำ น คุ ณ ธร ร ม
จริยธรรม และจรรยำบรรณทำง วิชำกำร
และวิชำชีพในรำยวิชำ
2) มอบหมำยงำน ฝึกปฏิบัติ ท ำกิจกรรม
ส่งเสริมให้เกิดควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อ
เ ว ล ำ  แ ล ะ ส ำ นึ ก ใ น คุ ณ ค่ ำ ข อ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

1) สังเกตพฤติกรรมและกำรตรงต่อ
เวลำในกำรเข้ำช้ันเรียน ควำมซื่อสัตย์
กำรท ำรำยงำน กำรอ้ำงอิงผลงำน และ
กำรสอบ
2) สังเกตพฤตกิรรมกำรมีวินัย กำร
ป ฏิ บั ติ ต น ต ำ ม ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหำวิทยำลัยและข้อตกลงในช้ันเรียน
3) ประเมินจำกกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
อ ย่ ำ ง ถู ก ต้ อ ง ต ำ ม ห ลั ก แ ล ะ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมทั้ง
ในบริบทของผู้น าและผู้ตามได้ 

1) จัดให้มีกิจกรรมหรือให้เข้ำร่วม
กิจกรรมที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน
และสังคม
2) จัดให้มีกิจกรรมกำรฝึกฝนทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ผ่ำนทำงกำรวำงแผนงำนและกำร
ด ำเนินกำรวิจัยแบบล ำพังหรือโดยกลุ่ม

1) ประเมินผลจำกควำมพึงพอใจของ
สำธำรณชนต่อกิจกรรมกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรที่จัด
2) ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ของงำนที่
ได้รับมอบหมำยและกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง 

1) เข้ำรับฟังกำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
ผลงำนวิจัย 
2) เรียนรำยวิชำ บังคับเลือก วิชำสัมมนำ
และวิชำวิทยำนิพนธ ์
3) มอบหมำยงำนเพื่อฝึกให้นักศึกษำคิด
วิเครำะห์เชิงตัวเลข 
 

1) ประเมินจำกจ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม
รับฟังกำรอบรม 
2) ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำร
หำข้อมูลเชิงวิชำกำรเพื่อประกอบกำร
ท ำกำรบ้ำน รำยงำน กำรน ำเสนอหน้ำ
ช้ัน /กำรพู ดสัมมนำ กำรน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยในที่ประชุม
กลุ่มวิจัย (group meeting) และจำก
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

PLO7 สื่ อ ส า รแ ล ะ น า เส น อ
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
ตรงประเด็น 

1) จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ  
2) ให้นักศึกษำน ำเสนอสัมมนำ รวมทั้งไป
เข้ำร่วมประชุมที่มีกำรน ำเสนอผลงำนใน
รูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยำยในที่ประชุม
วิชำกำร 

1) ประเมินจำกกำรบ้ำน รำยงำน กำร
น ำเสนอหน้ำช้ัน และกำรกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัย ที่ใช้ภำษำอังกฤษท้ังหมด 
2) ประเมินผลจำกกำรน ำเสนอสัมมนำ 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยเพื่อ
วิทยำนิพนธ์และกำรน ำเสนอผลงำนใน
ที่ประชุมวิชำกำร 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำธรณฟิีสิกส์ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

312-501 ฟิสิกส์ของโลก 2((2)-0-4) 
Physics of the Earth 
การเค ล่ือน ท่ี ในวงโคจร การหมุน  การส่าย ก าเนิดของโลก การหาอายุของโลกด้วยวิธีไอโซโทป 

กมัมนัตภาพรังสี น ้ าข้ึนน ้ าลง สนามโนม้ถ่วงของโลก สนามแม่เหล็กของโลก การกลบัขั้วแม่เหล็ก การไหลของความร้อน 
แผน่ดินไหววทิยา โครงสร้างภายในโลก เปลือกโลก เน้ือโลก และแก่นโลก อ านาจแม่เหล็กในหินและอ านาจแม่เหลก็บรรพ
กาล เพลตเทกโทนิกส์ ฟิสิกส์ของมหาสมุทร การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Orbital motion, rotation, precession; origin of the earth; isotope dating of the earth; radioactivity; tides; 
gravitational field of the earth; geomagnetic field, field reversal; heat flow; seismology; earth’s interior; crust, mantle, 
core; rock magnetism and palaeomagnetism; plate tectonics; physics of oceanography; climate change 
312-503  สนำมโน้มถ่วงและแม่เหลก็ 2((1)-2-3) 

Gravity and Magnetics 
สนามโน้มถ่วงปกติของโลก การวดัค่าสนามโนม้ถ่วงสัมบูรณ์และสัมพทัธ์ ค่าความผิดปกติแบบฟรีแอร์และบู

แกร์ การหาค่าความหนาแน่นในห้องปฏิบติัการและในสนาม ค่าความผิดปกติของความถ่วงแบบทอ้งถ่ินและแบบภูมิภาค 
สนามแม่เหล็กโลก สภาพรับไวไ้ดท้างแม่เหล็กและแมกนิไทเซชนัถาวรในหิน สนามแม่เหล็กโลกอา้งอิงสากล การวดัค่า
สนามแนวด่ิงและสนามรวม การวดัสนามแม่เหล็กทางอากาศ การแปรเปล่ียนตามเวลาและการปรับแก ้ของสนามแม่เหล็ก
โลก การตีความ การตีความผกผนัของสนามศกัย ์การประยกุตเ์พื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การ
ท่องเท่ียวเชิงธรณี วศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

Normal gravitational field of the earth; absolute and relative gravity measurements; Free-Air and Bouguer 
anomalies; density determination in the laboratory and in the field; regional and local gravity anomalies; the Earth’s 
magnetic field; magnetic susceptibility and permanent magnetization of rocks; International Geomagnetic Reference 
Field; vertical field and total field measurement; airborne magnetic measurement; time variation and correction of 
geomagnetic field; interpretation; potential field inversion; application for natural resources exploration, geohazards, 
geotourism, engineering and environment 
312-504   ธรณีวทิยำส ำหรับนักธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 

 Geology for Geophysicists 
ทฤษฎีการเล่ือนไหลของทวีป แผ่นสมุทรแยกตวั และ ธรณีแปรสัณฐาน แร่ประกอบหิน การก าเนิดและการ

กระจายตวัของหินอคันี หินตะกอน และ หินแปร กระบวนการผุพงัอยูก่บัท่ี การกดักร่อน การเคล่ือนยา้ยตะกอน และการ
ตกตะกอน อุทกธรณีวิทยา ชายฝ่ังและมหาสมุทรพลวตั โครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนลกัษณะของหิน รอยเล่ือน
และชั้นหินคดโคง้ การเกิดภูเขาและลุ่มน ้ า การเกิดและการกระจายตวัของไฮโดรคาร์บอนและทรัพยากรแร่ การล าดบัชั้นหิน
ของประเทศไทยและพ้ืนท่ีภาคใต้ สถานท่ีทางธรณีวิทยาอันมีค่าของประเทศไทย  การประยุกต์เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงธรณี วศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

Theory of continental drift, seafloor spreading, and plate tectonics; rock forming minerals; origin and 
distribution of igneous, sedimentary and metamorphic rocks; geological processes of weathering, erosion, transportation, 



 

and sedimentation; hydrogeology; dynamic coasts and oceans; geological structures and rock deformation; faults and 
folds; mountain and basin development; origin and distribution of hydrocarbon and mineral resources; stratigraphy of 
Thailand, especially the southern part; geological heritage places in Thailand; application for natural resources 
exploration, geohazards, geotourism, engineering and environment 
312-505 ไฟฟ้ำและแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 2((1)-2-3) 
 Electrics and Electromagnetics 
 ศกัยข์องตวัเอง กระบวนวธีิวดัสภาพตา้นทานไฟฟ้า การหยัง่ลึกดว้ยไฟฟ้าและการท าแผนท่ีไฟฟ้า โพราไรเซชนั
เหน่ียวน า สมการของแมกซเวลล์ กระบวนวิธีความถ่ีต ่า การแพร่ไปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สัมประสิทธ์ิการสะทอ้นและ
การส่งผ่าน ยา่นเฟรชเนล การหยัง่ลึกดว้ยเรดาร์ วแีอลเอฟ แมกนิโตเทลลูริกซ์ แบบจ าลองแม่เหล็กไฟฟ้า การตีความขอ้มูล
ธรณีไฟฟ้า การประยุกต์เพ่ือการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงธรณี วิศวกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Self-potential; resistivity methods; electrical sounding and mapping; induced polarization; Maxwell’s 
equations; low frequency methods; electromagnetic wave propagation; reflection and transmission coefficients; Fresnel 
zones; ground penetration radar; very-low frequency methods; magnetotellurics; electromagnetic modeling experiments; 
interpretation of geoelectric data; application for natural resources exploration, geohazards, geotourism, engineering and 
environment 
312-506 กำรส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์ 2((1)-3-2) 
 Geophysical Field Survey 
 วางแผนการส ารวจภาคสนามทางธรณีฟิสิกส์ การออกแบบการส ารวจ การจดัระบบด าเนินงาน การอนุญาตและ
ขอ้จ ากดั สุขภาพและความปลอดภยั สัญญาจา้ง การค านวณค่าใชจ่้าย การตั้งงบประมาณ ความสามารถในการเป็นผูน้ าและ
การเป็นผูน้ าทีม การเก็บและประมวลผลขอ้มูล การบูรณาการและแปลผลขอ้มูลท่ีหลากหลาย การเขียนรายงานทางเทคนิค
และการน าเสนอ จริยธรรมวชิาชีพ สมาคมวชิาชีพธรณีฟิสิกส์ การเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณะและส่ือ ความร่วมมือระหวา่ง
องคก์รของรัฐ องคก์รท่ีไม่ใช่ของรัฐ และบริษทัมืออาชีพ ความเป็นผูป้ระกอบการ ภาพเหตุการณ์ตวัอยา่งจริงในพ้ืนท่ีภาคใต้
ของประเทศไทย   
 Planning of geophysical field surveys; survey design; logistics; permissions and restrictions; safety and health; 
contracts; cost calculations; budgeting; team leader and leadership; data acquisition and processing; integration and 
interpretation of various data, technical report writing and presentation; professional ethics; professional geophysical 
societies; dissemination of outcome to public and media; collaboration with government agencies, non-governmental 
organizations and professional companies; entrepreneurship; real case scenario in Southern Thailand 
312-507 คล่ืนไหวสะเทือน 2((1)-2-3) 
 Seismic Waves 
 กฎของฮุค สมบติัความยดืหยุน่ของหิน คล่ืนยดืหยุน่ในหิน การสะทอ้นและการหกัเหของคล่ืนยดืหยุน่ เคร่ืองมือ
วดัและแหล่งก าเนิดคล่ืนไหวสะเทือน ระเบียบวิธีสะทอ้น ภาพตดัแบบนอมลัอินสิเดนส์ การเก็บขอ้มูล การประมวลผล
ขอ้มูล การตีความขอ้มูลภาพตดัขวางคล่ืนไหวสะเทือน ระเบียบวิธีคล่ืนหักเห วเีอสพีและโทโมกราฟีคล่ืนไหวสะเทือน การ
ประยกุตเ์พ่ือการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงธรณี วศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 Hooke’s law; elastic properties of rocks, elastic waves in rocks; reflection and refraction of elastic waves; 
seismic instruments and sources; reflection method, normal incidence section, data acquisition, data processing, 



 

interpretation of seismic sections; refraction method; Vertical Seismic Profiling; seismic tomography; application for 
natural resources exploration, geohazards, geotourism, engineering and environment 
312-605   จริยธรรมและปรัชญำของนักธรณีฟิสิกส์ 1((1)-0-2) 
  Ethics and Philosophy for Geophysicists 
 จริยธรรมในการวิจยัและจริยธรรมในการตีพิมพผ์ลงานวิชาการ จริยธรรมในการเรียนและปรัชญาในการท างาน
วจิยัธรณีฟิสิกส์ จริยธรรมในการส่ือสารต่อสาธารณะและการน าเสนอผลงานวจิยั กรณีศึกษา  
 Ethics in research and research publications; learning ethics and philosophy in doing research in geophysics; 
ethics in public communication and presentation of research results; case studies  
312-691    สัมมนำทำงธรณีฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics I 
 การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อทางธรณีฟิสิกส์ในสาขาท่ีท างานวิจัย การสืบค้น การประเมิน และการ
สังเคราะห์ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านวิเคราะห์บทความวิจยัทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอทางวิทยาศาสตร์ การเขียน
บทความทางวทิยาศาสตร์ขั้นสูง 
 Exposure to and discussion of geophysics topics in research field; retrieval, assessment and synthesis of 
scientific information; critical reading of scientific papers; scientific presentation; advanced scientific writing 
312-692 สัมมนำทำงธรณีฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II  
 การน าเสนองานวิจัยทางธรณีฟิสิกส์ท่ีทันสมยัในสาขาท่ีท างานวิจยั อภิปรายทฤษฎีและวิธีการท่ีสัมพนัธ์กับ
งานวิจยัเฉพาะดา้น การสืบคน้ การประเมิน และการสังเคราะห์ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม การอ่าน
วิเคราะห์บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การ
วเิคราะห์เป็นกลุ่ม 
 Exposure to state-of-the-art geophysics topics in research field; discussion of theories and methods related to 
research on specific subfield; retrieval, assessment and synthesis of scientific information; literature review; critical 
reading of scientific papers; scientific presentation; advanced scientific writing, engaging in group discussions  
312-512 กำรประมวลผลและกำรผกผนัข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
 Geophysical Data Processing and Inversion Method  
 การบันทึกและการเรียกใช้ขอ้มูลธรณีฟิสิกส์ สถิติขอ้มูล การประมาณการในช่วงและการท าคอนทัวร์แบบ
อตัโนมติั การแสดงผลดว้ยแผนท่ีชนิดต่างๆ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการกรองความถ่ี คอนวอลูชนั
และดีคอนวอลูชนั ครอส-คอร์รีเลชนั และออโตคอร์รีเลชนั และการจ าลองดา้นธรณีฟิสิกส์  ปัญหาการผกผนัเบ้ืองตน้ ค า
จ ากดัความทางดา้นสถิติ ระเบียบวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด และระเบียบวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดชนิดถ่วงน ้ าหนกั การผกผนัทัว่ไป 
ระเบียบวธีิแบคคสั-กิลเบิร์ต การแยกส่วนประกอบค่าเด่ียว ปัญหาท่ีไม่มีลกัษณะเชิงเสน้ การผกผนัของขอ้มูลธรณีไฟฟ้า 
 Recording and retrieval of geophysical data; data statistics; interpolation and automatic contouring; different 
types of map displays; Fourier transforms; time series analysis and frequency filtering; convolution and deconvolution, 
cross-correlation and auto-correlation; geophysical simulation; introduction to the inverse problem; statistical concepts; 
least squares and weighted least-squares methods; generalized inverse, Backus-Gilbert method; singular value 
decomposition; non-linear problems; and inversion of geoelectric data 
 
 



 

312-514 กำรหยัง่ธรณีฟิสิกส์  2((1)-2-3) 
 Geophysical Logging 
 ธรณีฟิสิกส์ของการหยัง่ในบ่อเจาะและการประยุกต์ การหยัง่ในงานส ารวจไฮโดรคาร์บอนและน ้ าบาดาลและ
การใชห้าประโยชน์ การเจือปนของแหล่งน ้ าบนดิน การหาความลึก อุปกรณ์วดัสภาพตา้นทานไฟฟ้าและศกัยต์นเอง การ
เหน่ียวน าและอ่ืนๆ อุปกรณ์วดัรังสีแกมมา วดัความพรุนดว้ยนิวตรอน อุปกรณ์แบบพลัส์นิวตรอน การหยัง่แม่เหลก็นิวเคลียร์ 
การหยัง่ดว้ยเสียง กระบวนวธีิหยัง่ขั้นสูง ความสมัพนัธ์โดยรวมของการตีความผลหยัง่บ่อเจาะ  การตดัวเิคราะห์ การประเมิน
การก่อตวั กรณีศึกษาจากพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย  
 Geophysical well logging and applications; logging in hydrocarbon and groundwater exploration and 
exploitation; groundwater contamination; depth measurements; resistivity and self-potential devices; induction and other 
electrical devices; gamma ray devices; neutron porosity and pulsed neutron devices; nuclear magnetic logging; acoustic 
logging; advanced logging methods; integrated well log interpretation; cutting analysis, formation evaluation; case studies 
from Southern Thailand 
312-516 ศิลำฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
 Petrophysics 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ชนิดของหินและตะกอน ตวักลางพรุน ของไหล เอกพนัธ์และ
วิวิธพันธ์ สมบัติโดยรวมและสมบัติเชิงทิศทาง ไอโซทรอปีและแอนไอโซทรอปี ความหนาแน่น สมบัติแม่เหล็ก 
กมัมนัตภาพรังสีธรรมชาติ สมบติัของในรูพรุน ความซึมซาบและแอนไอโซทรอปี สมบติัเชิงไซสมิก การลดทอนคล่ืนและ
แอนไอโซทรอปี สมบติัความร้อน ไฟฟ้า และเชิงกล ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัต่างๆทางฟิสิกส์ คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของ
หินและตะกอน 
 Link between geology and geophysics; rocks and sediment types, porous media; fluids; homogeneity-
heterogeneity; bulk properties; directional dependent properties; isotropy and anisotropy; density, magnetic properties, 
natural radioactivity, pore space properties, permeability and permeability anisotropy, seismic properties, seismic 
attenuation, seismic anisotropy, thermal properties, electrical properties, mechanical properties; relationships between 
various physical properties; physical properties of rocks and sediments 
312-611 แผ่นดนิไหววทิยำ 2((1)-2-3) 
 Seismology 
 การเกิดและการกระจายตัวของแผ่นดินไหว กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน โครงสร้างของโลก คล่ืนไหว
สะเทือนและคุณสมบติั คล่ืนในโลก พารามิเตอร์ของแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว เคร่ืองวดัการไหวสะเทือนและการบนัทึก
แผน่ดินไหว การแปลความหมายขอ้มูลคล่ืนไหวสะเทือน ความเขม้ของคล่ืนไหวสะเทือน ภยัพิบติัจากการไหวสะเทือน การ
พยากรณ์แผน่ดินไหว การเกิดแผน่ดินไหวบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย ระบบการเตือนแผน่ดินไหว 
 Earthquake occurrence and distribution; plate tectonics, Earth structure; seismic waves and their properties; 
waves in the Earth; seismic source parameter; seismometer and earthquake recording; seismogram interpretation; seismic 
intensity; seismic hazard; earthquake prediction; earthquake activities in Southern Thailand; earthquake early warning 
systems 
312-613 อ ำนำจแม่เหลก็ของหินและอ ำนำจแม่เหลก็บรรพกำล 2((1)-2-3) 
 Rock Magnetism and Palaeomagnetism 
 พ้ืนฐานทางแม่เหลก็ สนามแม่เหลก็ของโลก คุณสมบติัทางแม่เหลก็ของหิน ชนิดของสภาพแม่เหลก็คงคา้งตาม
ธรรมชาติ วิธีการเก็บตัวอย่างแม่เหล็กบรรพกาล การวดัทิศทางของสนามแม่เหล็กบรรพกาล การวดัความเข้มของ



 

สนามแม่เหล็กบรรพกาล สถิติของขอ้มูลสนามแม่เหล็กบรรพกาล การหาอายุโดยใชเ้ทคนิคสนามแม่เหล็กบรรพกาล การ
ประยกุตส์นามแม่เหลก็บรรพกาลในการศึกษาการเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลกและตอบปัญหาทางธรณีวทิยา 
 Fundamentals of magnetism, the Earth’s magnetic field, rock magnetic properties, magnetic mineralogy, types 
of natural remanent magnetisation, palaeomagnetic sampling technique, measurements of palaeomagnetic direction, 
measurement of palaeomagnetic intensity, statistics of palaeomagnetic data, palaeomagnetic data analysis, palaeomagnetic 
dating technique, applications of palaeomagnetism to study tectonic reconstructions and answer geological problems 
312-617 คล่ืนไหวสะเทือนขั้นสูง 2((1)-2-3) 
 Advanced Seismic Waves 
 การส ารวจและการประมวลผลขอ้มูลคล่ืนไหวสะเทือนสะทอ้น การวิเคราะห์ฟูเรียร์ สมการของการเคล่ือนท่ี 
สมการคล่ืนยืดหยุน่และคล่ืนสวนศาสตร์ ทฤษฎีรังสี ไมเกรชันของเคอร์ชอฟฟ์ ความต่อเน่ืองของสนามคล่ืนลงไปดา้นล่าง 
การแยกส่วนประกอบของคล่ืนระนาบ การวาดเส้นรังสี ระเบียบวิธีผลต่างอนัตะ การส ารวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ 
การประยกุตเ์พ่ือการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 Reflection seismic acquisition and processing; Fourier analysis; equations of motion; elastic and acoustic wave 
equations; ray theory; Kirchoff migration; downward continuation of wave fields; plane wave decomposition, ray tracing; 
finite difference methods; 3D seismic survey; application for natural resources exploration 
312-618 กำรประมวลผลข้อมูลคล่ืนไหวสะเทือน 2((1)-3-2) 
 Seismic Data Processing 
 ทบทวนระเบียบวิธีคล่ืนไหวสะเทือน วิธีเก็บข้อมูลคล่ืนสะท้อนและหลักการจุดก่ึงกลางร่วม แนะน าการ
ประมวลผลขอ้มูลและความเช่ือมโยงระหว่างการเก็บขอ้มูลและการตีความขอ้มูล คุณลกัษณะของเหตุการณ์คล่ืนไหว
สะเทือน การชกัตวัอยา่ง การแปลงฟูเรียร์ ดีคอนโวลูชนั การกรองสัญญาณ การปรับแกส้ถิตย ์การวเิคราะห์ความเร็วและไม
เกรชนั เรียนรู้การประมวลผลขอ้มูลโดยใชซ้อฟแวร์ 
 Overview of seismic methods, Reflection field methods and concept of common-midpoint, Introduction to 
seismic data processing and link between acquisition and interpretation, Characteristics of seismic events, Sampling, 
Fourier transforms, Deconvolution, Filter theory, Statics correction, Velocity analysis and migration, Learning seismic 
data processing through data processing software 
312-619 ธรณีฟิสิกส์ส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 
 Environmental Geophysics 
 นิยามของปัญหาธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและใกลพ้ื้นผิว การตรวจวดัโครงสร้างระดับต้ืน วตัถุทางโบราณคดี 
อ านาจแม่เหลก็โบราณ การตรวจสอบโครงสร้างฐานรากของตึกเก่า สะพาน ทางหลวง ทางรถไฟ การตรวจวดัโพรง การท า
แผนท่ีระดบัน ้ าบาดาล และปัญหาทางอุทกธรณีอ่ืนๆ การตรวจวดัสายเคเบิลท่ีฝังดิน ท่อและทางน ้ า การท าแผนท่ีมลพิษของ
ดินและน ้ า การร่ัวจากจุดท้ิงขยะ 
 Definition of near-surface and engineering geophysics problems; detection of shallow structures; archeological 
artifacts; archaeomagnetism; investigation of structural foundations of old buildings; bridges, highways, railway 
embankments, cavity detection; mapping of groundwater level and other hydrogeological problems; detection of buried 
cables, drainage and pipes; mapping of soil and groundwater pollution and leakage from waste dumps 
 
 
 



 

312-620 อำกำศ สภำพภูมอิำกำศและกำรเปลีย่นแปลง 2((2)-0-4) 
 Weather, Climate, and Climate Change  
 ความรู้พ้ืนฐานฟิสิกส์ทางดา้นอากาศ ชั้นบรรยากาศ ระบบอากาศ กระแสน ้ าในมหาสมุทร ระบบลม ลมพาย ุลม
มรสุม เอ็นโซ สภาพภูมิอากาศ ขอ้มูลภูมิสภาพอากาศในบรรพกาล การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก ตวั
แปรท่ีมีผลกระทบกบัสภาพภูมิอากาศในอนาคต จุดเปล่ียน การปฏิเสธการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่ือสารการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Physical concepts of weather; atmosphere; planetary scale weather systems; large scale ocean currents; large 
scale wind systems; storms; Monsoon; ENSO; climate; paleo-climate data; climate change; greenhouse gases; future 
climate scenarios; tipping points; climate change denial; climate change communication 
312-623 ธรณีพบิัตภิัย 2((2)-0-4) 
 Geohazards 
 พิบติัภยัทางธรรมชาติ กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีน าไปสู่ธรณีพิบติั แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยบุ ดินถล่ม หิน
ถล่ม การรุกตวัของน ้ าเค็ม การสะสมตวัของธาตุหรือแร่อนัตรายและการปลดปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการอุทก
วทิยาท่ีเป็นผลมาจากธรณีพิบติัภยั ปริมาณน ้ าฝน น ้ าท่วม พาย ุการวเิคราะห์ทางสถิติของพิบติัภยั การวดั การพยากรณ์ และ 
การท านาย แบบจ าลองทางกายภาพและการสร้างแบบจ าลอง ระบบเตือนภยัระยะไกล กรณีศึกษาจากภาคใตข้องประเทศ
ไทย ธรณีพิบติัภยัล่าสุดในข่าว 
 Natural hazards; geological processes leading to geohazards; earthquakes, tsunamis, sinkholes, landslides, rock 
falls, saltwater intrusion; accumulation of hazardous elements and minerals and their release into the environment; 
hydrological processes resulting in geohazards; rainfall; flooding; storms; statistical analysis of hazards; measurements, 
forecasting and predictions; physical models and modeling; distant early warning systems; case studies from Southern 
Thailand and the region; current geohazards in the news 
312-624  จโีอไดนำมกิส์และไซส์โมเทคโทนิคของภูมภิำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้      2((2)-0-4) 
 Geodynamic and seismotectonics of SE Asia 
 ธรณีวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รอยต่อระหวา่งแผ่นเปลือกโลกและการเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือก
โลกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รอยเล่ือนมีพลงั การแปรสัณฐานนวกาล ระบบดาวเทียมจีพีเอส บริเวณแผ่นเปลือก
โลกมุดตวั การชนกนัของแผน่เปลือกโลกอินเดียและยเูรเซีย การหนีหายของแผน่เปลือกโลก แอ่งอ่าวไทย การเคล่ือนท่ีของ
แผ่นเปลือกโลกในบรรพกาล แผ่นดินไหวและสึนามิในเหตุการณ์สุมาตรา-อนัดามนัวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2006 รอบของการ
เกิดแผน่ดินไหว แผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนภายในแผ่นเปลือกโลกใตม้หาสมุทรอินเดีย ธรณีวิทยาและธรณีแปรสณัฐานของพ้ืนท่ี
ภาคใตข้องประเทศไทย 
 Geology of SE Asia; plate boundaries and plate motion in SE Asia; earthquakes; faults; active faults; 
neotectonics; global positioning system; subduction zone; India-Eurasia continental-continental collision; escape 
tectonics; Gulf of Thailand basins; paleo-plate movement; 26 Dec 2006 Sumatra Andaman earthquake and tsunami; 
earthquake cycles; Indian Ocean intraplate earthquakes; geology and geotectonics of Southern Thailand 
312-625 ธรณีวทิยำปิโตรเลยีมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกกัเกบ็ 2((2)-0-4) 
 Petroleum Geology and Reservoir Geophysics 
 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม ระบบการสะสมตวัแบบต่างๆ สภาพแวดลอ้มใตพ้ื้นดิน การเกิดและการเคล่ือนยา้ยของ
ไฮโดรคาร์บอน แหล่งกกัเก็บ กบัดกัปิโตรเลียม ชุดล าดบัชั้นหิน การวเิคราะห์แอ่งกกัเก็บ การประเมินชั้นหิน ลกัษณะเฉพาะ



 

ของแหล่งกกัเก็บ การตีความคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 และ 4 มิติ ธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกกัเก็บโดยรวม เพทโทรฟิสิกส์ 
วศิวกรรมปิโตรเลียมและเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาจากพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย 
 Petroleum geology; depositional systems; subsurface environment; generation and migration of hydrocarbons; 
reservoirs, traps and seals, sequence stratigraphy; basin analysis, formation evaluation; integrated reservoir 
characterization; 3D and 4D seismic interpretation; integrating reservoirs geophysics, petrophysics, petroleum engineering 
and economics; case studies from Southern Thailand 
312-626 ระบบและพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 2((2)-0-4) 
 Geothermal Systems and Energy 
 ระบบความร้อนใตพิ้ภพ การไหลถ่ายของความร้อน การพาความร้อน การน าความร้อน คุณสมบติัของเน้ือโลก
และเปลือกโลก ชนิดของระบบความร้อนใตพิ้ภพ คุณลกัษณะของระบบความร้อนใตพิ้ภพบนผิวโลก ตวัอยา่งจากทัว่โลก 
ของเหลวและก๊าซท่ีเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพและคุณลกัษณะทางธรณีเคมี การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ของระบบความร้อน
ใตพิ้ภพ ความรู้พ้ืนฐานพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ชนิดของโรงงานความร้อนใตพิ้ภพ การแปลงพลงังานความร้อนเป็น
พลงังานไฟฟ้า ระบบเอนทลัปีต ่า พลงังานทดแทนท่ีไม่ใชค้าร์บอน กรณีศึกษาจากพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทยและภูมิภาค 
 Geothermal systems; heat flow; convection; conduction; mantle and crust properties; types of geothermal 
systems; surface features of active geothermal systems; worldwide examples; geothermal fluids and gases and their 
geochemical characteristics; geophysical exploration of geothermal systems; concepts of geothermal energy; types of 
geothermal plants; heat to electrical energy conversion; low enthalpy systems; renewable non-carbon energy; case studies 
from Southern Thailand and the region 
312-631 เทคนิคนิวเคลยีร์ในธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
 Nuclear Techniques in Geophysics 
 อะตอม เสถียรภาพของนิวเคลียส ไอโซโทป การแผรั่งสี นิวไคลดก์มัมนัตรังสีของโลก สารกมัมนัตรังสีท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ อนุกรมการสลายตวั สมดุลของการสลายตวั การวดัการแผรั่งสี สเปกโตรเมตรีรังสีแกมมา สเปกโตรเมตรี
รังสีแอลฟา การหยัง่นิวเคลียร์ หวัวดัรอยนิวเคลียร์ชนิดของแขง็ การวดัเรดอน การหาอายหิุนดว้ยวธีิไอโซโทป 
 Atom, nuclear stability, isotope, radiations; primordial and terrestrial radionuclides; Naturally Occurring 
Radioactive Materials (NORM); decay series, decay equilibrium; radiation detections; gamma ray spectrometry; alpha 
spectrometry; Nuclear logging; Solid-State Nuclear Track Detector (SSNTD); radon detection; isotopic dating of rocks 
312-632 อุทกธรณีฟิสิกส์ 2((1)-2-3) 
 Hydrogeophysics 
 การใช้วิธีธรณีฟิสิกส์เพ่ือการศึกษาอุทกธรณีวิทยา พารามิเตอร์ทางอุทกธรณีวิทยา วฏัจักรน ้ า ชั้นหินอุม้น ้ า 
สมบติัและลกัษณะของชั้นหินอุม้น ้ า การติดตามตรวจสอบการปนเป้ือน และการแกไ้ขการปนเป้ือนของแหล่งน ้ าบาดาล การ
ส ารวจแหล่งน ้ าบาดาลดว้ยวิธีการวดัค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้า การวดัค่าความเร็วคล่ืนไหวสะเทือน วธีิแม่เหลก็ไฟฟ้า และการ
หยัง่ลึกชั้นน ้ าโดยการสัน่พอ้งของสนามแม่เหลก็ ขั้นตอนการส ารวจ การประมวลผลและการตีความขอ้มูล 
 Geophysical methods for hydrogeological study; hydrogeological parameters; water cycle; aquifers; physical 
properties and characteristic of aquifers; contamination monitoring and remediation of groundwater contaminations; 
groundwater exploration using resistivity method, seismic method, electromagnetic method and magnetic resonance 
method; surveying procedures; data processing and interpretation of the results 
 



 

312-633  ธรณีฟิสิกส์ในงำนนิตวิทิยำศำสตร์และโบรำณคดี 2((1)-2-3) 
 Geophysics in Forensic Science and Archeology 
 หลักการพ้ืนฐานทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี แม่เหล็กและ
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบติัทางฟิสิกส์ของวตัถุในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี เทคนิคธรณีฟิสิกส์ส าหรับการตรวจคน้ 
เทคนิควธีิและขั้นตอนการส ารวจ วธีิทางแม่เหลก็ แม่เหลก็ไฟฟ้า และเรดาห์หยัง่ธรณี การประมวลผลขอ้มูล และการตีความ
ผล  
 Basic physical and mathematical principles in forensic science and archeology; magnetism and 
electromagnetics; physical properties of materials in forensic science and archeology; geophysical techniques and 
detection methods for investigations; survey methods and procedures; magnetic, electromagnetic and ground penetrating 
radar methods; data processing and interpretation of results 
312-634 ทรัพยำกรธรณี 2((2)-0-4) 
 Geological Resources  
 ค านิยาม การเกิด การกระจายตวัและเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรณี วฏัจกัรทางอุทกวิทยา การกระจายตวัของ
ไฮโดรคาร์บอน : ลิกไนตแ์ละถ่านหิน แร่เศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กบัหินอคันี หินแปรและหินตะกอน การพฒันาทรัพยากรธรณี 
เหมืองแร่และการท าเหมืองแร่ท่ีสัมพนัธ์กบัธรณีพิบัติภยั ทรัพยากรธรณีท่ีเป็นท่ีตอ้งการตลอดกาล ทรัพยากรธรณีของ
ภาคใตข้องประเทศไทยและภูมิภาค 
 Definition, occurrence, distribution, and economics of geological resources; hydrological cycle; hydrocarbon 
distribution; lignite and coal; economic minerals associated with igneous, metamorphic, and sedimentary rocks; 
development of geological resources; mining and mining related geohazards; geological resources need over time; 
geological resources of Southern Thailand and the region 
312-635 ภูมสิำรสนเทศศำสตร์และธรณีสถิต ิ 2((1)-2-3) 
 Geoinformatics and Geostatistics 
 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองตน้  โครงสร้างและลกัษณะของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี การเก็บรวบรวม จ าแนก และประเมิน
คุณภาพของขอ้มูลธรณีวิทยาเชิงพ้ืนท่ี การประมวลผลและการน าเสนอภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เบ้ืองต้น ธรณีสถิติเบ้ืองต้น การอธิบายลักษณะเชิงพ้ืนท่ีของข้อมูลธรณีวิทยา แบบจ าลองแบบความน่าจะเป็นและ
แบบจ าลองแบบก าหนดแน่นอน การประมาณ การวิเคราะห์แบบถดถอย เทคนิคคริกก้ิง ความถูกตอ้ง ความไม่แน่นอน 
ซอฟแวร์สร้างแบบจ าลองธรณีสถิติและการประยกุตใ์ช ้
 Introduction to geoinformatics; structure and character of spatial information; acquisition, classification, and 
qualification of geospatial information; processing and presentation of geoinformation; introduction to geographic 
information systems (GIS); introduction to geostatistics; uni–, bi–, and spatial description of geodata; probabilistic and 
deterministic models; estimations; regression–kriging; validation; uncertainty; geostatistical modeling software and 
applications. 
312-641 หัวข้อพเิศษทำงธรณีฟิสิกส์ 1 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Geophysics I  
 หวัขอ้ทางธรณีฟิสิกส์ท่ีอยูใ่นความสนใจในปัจจุบนั 
 Current geophysical topics. 
 
 



 

312-642 หัวข้อพเิศษทำงธรณีฟิสิกส์ 2 2((2)-0-4) 
 Special Topics in Geophysics II 
 หวัขอ้ทางธรณีฟิสิกส์ท่ีอยูใ่นความสนใจในปัจจุบนั 
 Current geophysical topics. 
312-601 วทิยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจัยในหัวข้อเร่ืองทางธรณีฟิสิกส์ท่ีน่าสนใจ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอผลงาน
ความกา้วหน้าของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Research studies on geophysical topics under supervision of a supervisor; thesis progress should be presented 
to the thesis committee regularly every semester; thesis must be written in an appropriate format 
312-602 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจัยในหัวข้อเร่ืองทางธรณีฟิสิกส์ท่ีน่าสนใจ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอผลงาน
ความกา้วหน้าของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Research studies on geophysical topics under supervision of a supervisor; thesis progress should be presented 
to the thesis committee regularly every semester; thesis must be written in an appropriate format 
312-591  ชุดวชิำธรณีพบิัตภิัยและรอยเล่ือนมพีลงั 6((3)-6-9) 
 Module: Geohazards and Active Fault 
 โลกท่ีมีพลวตั ภยัจากกระบวนการทางธรณีวิทยา รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ธรณีวิทยาของภูมิภาคตะวนัออก
เฉียงใต ้แผ่นดินไหว สึนามิ แถบทวีปมุดตวัซุนดา แผนท่ีของรอยเล่ือนมีพลงั แผ่นดินไหววิทยา แผน่ดินไหวบรรพกาล ภยั
จากแผ่นดินไหว วฏัจกัรของแผ่นดินไหว ช่วงเวลาการเกิดซ ้ า แผ่นดินถล่ม เสถียรภาพของท่ีชนั เง่ือนไขการพงัทลายของ
มอร์-คูลอมบ์ ความดันในช่องว่าง อุทกภยั ปริมาณน ้ าฝน รูปแบบสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ การวดัขอ้มูลสภาพ
อากาศบนผิวดินและบนดาวเทียม การพยากรณ์อากาศ แผนการส าหรับการบรรเทาผลกระทบ ระบบการเตือนสึนามิและดิน
ถล่ม กิจกรรมสู่ภายนอกและการส่ือสารกบัสาธารณะ ข่าวปลอมและการพยากรณ์  กรณีศึกษาในภาคใตข้องประเทศไทย
และภูมิภาค งานคน้ควา้อิสระโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 Dynamic Earth; hazards from geological processes; plate boundaries; geology of SE Asia; earthquakes; 
tsunamis; Sunda Subduction Zone; mapping of active faults; seismology; paleoseismology; seismic hazard; earthquake 
cycle; recurrence interval; landslides; slope stability; Mohr-Coulomb failure criterion; pore pressure; flooding; rainfall; 
weather and climate patterns; measurement of ground and satellite based weather data; weather forecast; mitigation 
strategies; distant early warning systems for tsunamis and landslides; outreach tools and communication with public; 
hoaxes and predictions; case studies from Southern Thailand and the region; small independent problem based-project 
312-592  ชุดวชิำอุทกธรณีวทิยำ วศิวกรรมและส่ิงแวดล้อม  6((3)-6-9) 
 Module: Hydrogeology, Engineering and Environment  
 ใตผ้ิวดินระดบัต้ืน ระบบน ้ าใตดิ้น ตะกอนและหินตะกอน ระบบการตกตะกอนบริเวณไพศาลและทอ้งถ่ิน ชั้น
หินอุม้น ้ า การไหลของน ้ าใตดิ้น ความพรุน ค่าสัมประสิทธ์ิการยอมให้น ้ าซึมผ่าน ความดนัในช่องวา่ง การส ารวจน ้ าใตดิ้น 
ธรณีเคมีของน ้ าใตดิ้น การสลายตวัและการตกตะกอนของของแข็งท่ีละลายน ้ า หลุมยุบ วิธีทางไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 



 

วิธีการทางไหวสะเทือนและสนามศักย ์บ่อน ้ าบาดาล การขุดเจาะและการหยัง่ทางธรณีฟิสิกส์ การตดัวิเคราะห์ โมเดล
โดยรวมของน ้ าใตดิ้น การปนเป้ือนของน ้ าใตดิ้น พ้ืนฐานการก่อสร้าง การทรุดตวัของพ้ืนตะกอน ปัญหาปัจจุบนัในการการ
ก่อสร้างโรงงาน กรณีศึกษาจากภาคใตข้องประเทศไทยและภูมิภาค งานคน้ควา้อิสระโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 Shallow subsurface; groundwater systems; sediments and sedimentary rocks; regional and local depositional 
systems; aquifer; groundwater flow; porosity; hydraulic conductivity; pore pressure; groundwater exploration; 
geochemistry of groundwater; dissolution and precipitation of dissolved solids; sinkholes; electrical and electromagnetic 
methods; seismic and potential field methods; groundwater wells; drilling and geophysical logging; cutting analysis; 
integrated groundwater models; groundwater contamination; building foundations; differential settlement of sediments; 
current problems in the construction industry; case studies from Southern Thailand and the region; small independent 
problem based-project 
312-593  ชุดวชิำธรณีวทิยำระดบัภูมภิำคและกำรท่องเทีย่วเชิงธรณี                  6((4)-4-10) 
 Module: Regional Geology and Geotourism 
 กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน การแปรสัณฐานนวกาล รอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก การเคล่ือนท่ีของแผ่น
เปลือกโลก สนามแม่เหล็กบรรพกาล แผน่ดินไหววิทยา แผ่นดินไหวบรรพกาล ธรณีวิทยาของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตเ้น้นแถบภาคใตข้องประเทศไทย อธิบายเคา้โครงของรอยต่อระหวา่งแผ่นเปลือกโลกและรูปลกัษณ์โดยใชว้ิธีทางธรณี
ฟิสิกส์ท่ีทนัสมยั การพฒันาภาพเหตุการณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัเวลาส าหรับการเกิดแหล่งธรณีวทิยาจ าเพาะและรูปลกัษณ์ คุณสมบติั
ใตดิ้นของแหล่งมรดกทางธรณีวิทยา การพฒันาขอบข่ายงานอยา่งย ัง่ยืนส าหรับแหล่งท่องเท่ียวทางธรณีวิทยา ระบุแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรณีแหล่งใหม่ท่ียงัไม่ถูกคน้พบ อุทยานธรณีสตูล ตวัอยา่งจากพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทยและภูมิภาค งานคน้ควา้
อิสระโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 Plate tectonics; neotectonics; plate boundaries; plate movement over time; paleomagnetics; seismology; 
paleoseismology; geology of SE Asia, and especially Southern Thailand; delineation of geological boundaries and 
features using state-of-the art geophysical methods; time related scenario developments for occurrence of distinct 
geological sites and features; subsurface characterization of geological heritage sites; development of sustainable 
frameworks for geotourism sites; identifying new currently undiscovered geotourism sites; Satun Geopark; examples from 
Southern Thailand and the region; small independent problem based-project   
312-594   ชุดวชิำกำรส ำรวจแหล่งทรัพยำกรธรณีและพลงังำน                  6((3)-6-9) 
 Module: Exploration of Geological and Energy Resources 
 แหล่งพลงังาน ไฮโดรคาร์บอน ถ่านหินและลิกไนต์ ความร้อนใตพิ้ภพ แหล่งแร่เศรษฐกิจ ดีบุก ทอง ลิเทียม 
โดโลไมต์ แคลไซต์ วสัดุก่อสร้าง หินอ่อน ทรายและกรวด แหล่งพลังงานและทรัพยากรธรณีท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการส ารวจ การออกแบบการส ารวจ การจดัระบบการด าเนินงาน วิธีการและเทคโนโลยีทางธรณีฟิสิกส์ท่ีทนัสมยั 
การวางแผนออกภาคสนาม การจดังบประมาณ วิธีทางไฟฟ้าและแม่เหลก็ไฟฟ้า วิธีการทางการไหวสะเทือน สนามโนม้ถ่วง 
และแม่เหล็ก การจดัการขอ้มูลอยา่งทนัสมยั การแปลความหมายและการประมวลผล คุณลกัษณะโดยรวมของใตดิ้น ธรณี
เคมีของของเหลวใต้ดิน อันตรกิริยาระหว่างหินและน ้ า การขุดเจาะและการหยัง่ กระบวนการส ารวจในปัจจุบันและ
กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย งานคน้ควา้อิสระโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 Energy resources; hydrocarbon; coal and lignite; geothermal; economic mineral resources; tin; gold; lithium; 
dolomite; calcite, construction materials; marble; sand and gravel; economics of geological and energy resources; 
exploration strategies; survey design; logistics; state-of-the-art geophysical technologies and methods; field work 
planning; budgeting; electric and electromagnetic methods; seismic, gravity, and magnetic methods; state-of-the-art data 



 

processing, visualization, and interpretation; integrated characterization of subsurface; geochemistry of subsurface fluids; 
rock-water interaction; drilling, geophysical logging; current exploration activities and case studies in  Southern Thailand; 
small independent problem based-project 
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