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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 ออกแบบวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และวางแผนการด าเนินงาน เพื่อการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ แกปั้ญหา

ทางดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ  หรือ การท่องเท่ียวเชิงธรณี หรือ วศิวกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
PLO 2 ใชเ้คร่ืองมือทางธรณีฟิสิกส์ ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือเสนอแนวทางในการวางแผนป้องกนัและการ

บริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
PLO 3 บูรณาการองคค์วามรู้ทางธรณีฟิสิกส์กบัศาสตร์แขนงอ่ืนเพ่ือสร้างองคค์วามรู้หรือวิธีการใหม่ หรือนวตักรรมใน

ดา้นการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือ การท่องเท่ียวเชิงธรณี หรือ วิศวกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนท่ีภาคใต ้

PLO 4 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
PLO 5 สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบริบทของผูน้ าและผูต้ามได ้
PLO 6 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลและเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
PLO 7 ส่ือสารและน าเสนอผลงานทางวชิาการดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                       48/72 หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2   72 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   72 หน่วยกิต  

 
1. หมวดวชิาบังคบั   1 หน่วยกติ  

312-703   จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั*      1((1)-0-2) 
    Ethics and Philosophy in Research 
หมายเหตุ   *รายวชิาหรือชุดวชิาท่ีใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาสัมมนา  4  หน่วยกติ 

*312-791   สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1   1(0-2-1) 
             Seminar in Geophysics I 
*312-792   สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II 
*312-793   สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics III 
*312-794   สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 4   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics IV 
หมายเหตุ   *รายวชิาหรือชุดวชิาท่ีใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48-72 หน่วยกติ 

312-701   วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis) 
312-702    วทิยานิพนธ์  72(0-216-0) 
 (Thesis) 
หมายเหตุ   *รายวชิาหรือชุดวชิาท่ีใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-701  วทิยานิพนธ์    8(0-24-0) 
 Thesis  
*312-791  สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics I  
*312-703  จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั    1((1)-0-2) 
 Ethics and Philosophy in Research  
   รวม  8(0-(24)-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 Thesis  
*312-792  สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II  
  รวม  8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-701  วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 Thesis  
*312-793  สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics III  
   รวม  8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis) 
   รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่3    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-701 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 (Thesis) 
   รวม 8(0-24-0) 
 
 

* หมายเหตุ (1) รายวชิาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
     (2) นกัศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์ ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาทางธรณีฟิสิกส์อยา่งนอ้ย 2 วิชา หรือ 1 ชุดวชิา  
                         โดยไม่นบัหน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-702  วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 Thesis  
*312-703  จริยธรรมและปรัชญาในการวจิยั    1((1)-0-2) 
 Ethics and Philosophy in Research  
*312-791  สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1    1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics I 
   รวม  8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-702 วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
 Thesis 
*312-792 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics II 
  รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 Thesis 
*312-793 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics III 
   รวม 8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-702 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 Thesis 
*312-794 สมัมนาทางธรณีฟิสิกส์ 4   1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics IV 
   รวม 8(0-24-0) 

ช้ันปีที ่3    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-702 วทิยานิพนธ์   10(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 10(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-702 วทิยานิพนธ์   10(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 10(0-24-0) 



ช้ันปีที ่4    
ภาคการศึกษาที ่1 
312-702 วทิยานิพนธ์   10(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 10(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
312-702 วทิยานิพนธ์   10(0-24-0) 
 (Thesis)   
   รวม 10(0-24-0) 
*หมายเหต ุ    (1) รายวชิาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
     (2) นักศึกษาท่ีความรู้พ้ืนฐานในการท าวิจัยไม่เพียงพอ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกทางธรณี
ฟิสิกส์ ระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 วิชา หรือ 1 ชุดวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้ งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ออกแบบวิธีการทางธรณี
ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร
ด า เนิ น งาน  เพ่ื อการส ารวจ
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
ข้อมูล เพ่ือเสนอแนวทางในการ
วางแผนป้องกันและการบริหาร
จัดการทรัพยากรได้อย่างย่ังยืน 

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 บูรณาการองค์ความรู้ทาง
ธรณีฟิสิกส์กับศาสตร์แขนงอื่น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการ
ใหม่ หรือนวัตกรรมในด้านการ
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ การ
ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง ธ ร ณี  ห รื อ 
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  ใน
บริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ 

1) บรรยำย อภิปรำย
2) สัมมนำ
3) น ำเสนอผลงำนวิจัยในท่ีประชุมวิชำกำร
4) น ำโจทย์ปัญหำจริงจำกภำคอุตสำหกรรม
หรือชุมชนมำอภิปรำยร่วมกันเพื่อน ำไปสู่
กำรแกป้ัญหำ

1) ประเมินผลกำรสอบวัดควำมรู้
2) ป ระ เมิ น จ ำกคุ ณ ภ ำพ ขอ งท ำ
รำยงำนและกำรน ำเสนอผลงำน
3) ประเมินจำกคุณภำพของรำยงำน ที่
แสดงถึงกำรน ำข้อมูลควำมรู้ที่ ถูกต้อง
มำใช้ในกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงมีเห
ตผล เป็นระบบ
4) กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่มีกำร
แสดงถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และ
กำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ

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

1) ประเมินผลจำกควำมพึงพอใจของ
สำธำรณชนต่อกิจกรรมกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรที่จัด
2) ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ของงำนที่



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

วิเครำะห์ผ่ำนทำงกำรวำงแผนงำนและกำร
ด ำเนินกำรวิจัยแบบล ำพังหรือโดยกลุ่ม 

ได้รับมอบหมำยและกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง 

1) เข้ำรับฟังกำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
ผลงำนวิจัย 
2) เรียนรำยวิชำ บังคับเลือก วิชำสัมมนำ
และวิชำวิทยำนิพนธ์ 
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
ผลงานทางวิชาการด้วยภาษา 
อังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

1) จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ  
2) ให้นักศึกษำน ำเสนอสัมมนำ  
รวมทั้งไปเข้ำร่วมประชุมที่มีกำรน ำเสนอ
ผลงำนในรูปแบบโปสเตอร์หรือบรรยำยใน
ที่ประชุมวิชำกำร 

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

 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำยภำพ/หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวชิำธรณีฟิสิกส์ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

312-703    จริยธรรมและปรัชญำในกำรวจิยั 1((1)-0-2) 
Ethics and Philosophy in Research 
จรรยาบรรณในการท าวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน เรียนรู้จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยทางธรณีฟิสิกส์ 

จริยธรรมในการส่ือสารและน าเสนอผลงานวจิยั กรณีตวัอยา่ง  
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 
312-791    สัมมนำทำงธรณีฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 

Seminar in Geophysics I 
การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวขอ้ธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง การประเมินและการ

สงัเคราะห์ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ การอ่านบทความทางวทิยาศาสตร์อยา่งมีวจิารณญาณ การน าเสนองานทางวทิยาศาสตร์ขั้น
สูง การเขียนงานทางดา้นวทิยาศาสตร์ขั้นสูง 

Exposure to and discussion of advanced geophysics topics in research field; retrieval, assessment and synthesis 
of scientific information; critical reading of scientific papers; advanced scientific presentation; advanced scientific writing 
312-792    สัมมนำทำงธรณีฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 

Seminar in Geophysics II 
การเปิดตวัเขา้สู่หวัขอ้ธรณีฟิสิกส์ท่ีมีคุณลกัษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวจิยั การอภิปรายทฤษฎีต่างๆ และ

วธีิการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยัสาขายอ่ยเฉพาะทาง การคน้ดึง การประเมินและการสงัเคราะห์ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ 
การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การอ่านบทความทางวทิยาศาสตร์อยา่งมีวจิารณญาณ การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้น
สูง การเขียนงานทางดา้นวทิยาศาสตร์ขั้นสูง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 

Exposure to advanced state-of-the-art geophysics topics in research field; discussion of theories and methods 
related to research on specific subfield; retrieval, assessment and synthesis of scientific information; literature review; 
critical reading of scientific papers; advanced scientific presentation; advanced scientific writing, engaging in group 
discussions 
312-793    สัมมนำทำงธรณีฟิสิกส์ 3 1(0-2-1) 

Seminar in Geophysics III 
การเปิดตวัเขา้สู่หวัขอ้ธรณีฟิสิกส์ท่ีมีคุณลกัษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวจิยั การอภิปรายทฤษฎีต่างๆ และ

วธีิการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยัสาขายอ่ยเฉพาะทาง    การคน้ดึง การประเมิน การสงัเคราะห์และการประเมินค่าอยา่ง
มีวิจารณญาณของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณ การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การวิพากยว์ิจารณ์การ
น าเสนอต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 

Exposure to advanced state-of-the-art geophysics topics in research field; discussion of theories and methods 
related to research on specific subfield; retrieval, assessment, synthesis and critical evaluation of scientific information 



 

and data; literature review; critical reading of scientific papers; advanced scientific presentation; advanced scientific 
writing; review of public presentations, engaging in group discussions  
312-794    สัมมนำทำงธรณีฟิสิกส์ 4 1(0-2-1) 
 Seminar in Geophysics IV 
 การเปิดตวัเขา้สู่หัวขอ้ธรณีฟิสิกส์ท่ีมีคุณลกัษณะสถาปัตยกรรมขั้นสูงในสาขาวิจยั การอภิปรายท่ีครอบคลุมแง่
ต่างๆของทฤษฎีต่าง ๆ วิธีการต่าง ๆ และข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าวิจัยสาขาย่อยเฉพาะทาง การน าเสนอสมมุติฐาน/
แบบจ าลองของตนเองโดยข้ึนกบัการคน้ดึง การประเมิน การสังเคราะห์ และการประเมินค่าอยา่งมีวิจารณญาณของขอ้มูล
ทางวิทยาศาสตร์ การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม การอ่านบทความทางวทิยาศาสตร์อยา่งมีวิจารณญาณ การ
น าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางดา้นวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การวิพากยว์ิจารณ์การน าเสนอต่อสาธารณะ 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 
 Exposure to advanced state-of-the-art physics topics in research field; comprehensive discussion of theories, 
methods and data related to research on specific subfield; proposing own hypothesis/model based on retrieval, assessment, 
synthesis and critical evaluation of scientific information and data; comprehensive literature review; critical reading of 
scientific papers; advanced scientific presentation; advanced scientific writing; critical review of public presentations, 
engaging in group discussions 
312-701    วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวขอ้ท่ีสนใจของสาขาวิจยัธรณีฟิสิกส์ และภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความกา้วหนา้ของงานวจิยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ และเขียนวทิยานิพนธ์
ตามแบบของบณัฑิตวทิยาลยั  
 Original research on an interested topic of geophysics research field and under supervision of faculty 
advisor(s), present research progress to thesis supervisor(s) regularly, and writing dissertation in the format of Graduate 
School   
312-702    วทิยำนิพนธ์ 72(0-216-0) 
 Thesis 
 การคน้ควา้วิจยัอนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหัวขอ้ท่ีสนใจของสาขาวิจยัธรณีฟิสิกส์ และภายใตก้ารควบคุม
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอความกา้วหนา้ของงานวจิยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ และเขียนวทิยานิพนธ์
ตามแบบของบณัฑิตวทิยาลยั 
 Original research on an interested topic of geophysics research field and under supervision of faculty 
advisor(s), present research progress to thesis supervisor(s) regularly, and writing dissertation in the format of Graduate 
School 
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