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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
หมวดที่ ๑. ข้อมลูทั่วไป 

๑.  ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต 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.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๕.๒  ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (บางรายวิชา) 

๕.๓  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน 
เขียน เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี และสามารถสอบผ่านมาตรฐานการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ  

๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 ๕.๔.๑ ความร่วมมือกับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล 
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  ประสานงานในเรื่องความรู้พิเศษเฉพาะด้านในการประสานความร่วมมือระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชา ดังนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยากร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ส านักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขต

กาญจนบุร ี
หลักสูตรฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้ ง

ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนบุคลากร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการวิจัยแผ่นดินไหวและการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลัง 
 ๕.๔.๒ ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่นภายในประเทศ 
  ประสานงานในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอาจารย์พิเศษ วิทยากรรับเชิญ การฝึกอบรม ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง
ของสถาบัน องค์กร และหน่วยงาน ดังนี้ 

กรมทรัพยากรธรณี 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมพัฒนาที่ดิน 
หลักสูตรธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หลักสูตรธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยสุรนารี 
ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ 
 ๕.๔.๓ ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่นภายนอกประเทศ 
  ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยลาโทรบ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา 
มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น 
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สถาบันธรณีศาสตร์แห่งกอตติงเกน ประเทศเยอรมันนี 
๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
        ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 

 
๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 
 ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
   เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 ๖.๒ คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๖.๓ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาให้การรับรองหลักสูตร 
       ในการประชุม ครั้งที ่๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๖.๔ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  
   ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๖.๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๔๗๓ 
       เมื่อวันท่ี ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (หลังจากการปรับปรุงหลักสูตร
แล้ว ๒ ปี) 
 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

นักธรณีวิทยา นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักธรณีฟิสิกส์  นักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และ
อุตุนิยมวิทยาในหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมชลประทาน ศูนย์เตือนภัยพิบัติ ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพนักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และอื่นๆ ในด้านธรณี ในหน่วยงาน
เอกชนท้ังบริษัทและเหมืองแร่ต่างๆ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
๙.   ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบัน / ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

๑ อ.ดร.ปริญญา 
พุทธาภิบาล 

อาจารย์ Ph.D. Geology /La Trobe 
University/ ๒๕๒๘ 
B.Sc. Geology/University of New 
South Wales/ ๒๕๑๗ 

๓-๗๗๐๒-๐๐๐๔x-xx-x 

๒ อ.ดร.ธิติ   
ตุลยาทิตย์  

อาจารย์ Ph.D. (Applied Geophysics) 
University of Leeds, England /
๒๕๔๑ 
M.Sc. (Geochronology) Queen’s 
University, Canada / ๒๕๓๔ 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ๒๕๒๔ 

๓-๑๐๐๗-๐๐๒๖x-xx-x 

 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        ชั้นปีท่ี ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
        ชั้นปีท่ี ๒ – ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับสมดุล ก่อให้เกิดผลกระทบด้านพิบัติภัยทั่ว
โลกดังที่ได้รับทราบโดยท่ัวกัน และในปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงและความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ ยังผลโดยตรงกับ
งานด้านธรณีอันเป็นศาสตร์หลักที่ท าการศึกษาในด้านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก เพื่อท าความเข้าใจ
ป้องกันแก้ไข ตลอดจนการเตือนภัย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลก 
นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการส ารวจวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมทุกชนิดที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ ดิน น้ า อากาศ และพลังงาน อันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย
ความส าคัญทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมา ท าให้การศึกษาด้านธรณีศาสตร์
เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบและให้ความส าคัญ เพื่อใช้เป็นฐานรากในการวางแผนการจัดการพื้นที่ ระบบ 
และทิศทางของเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาประเทศและปัญหาพิบัติภัยเป็นปัจจัยส าคัญในการวางแผน
และจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มักเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะ 
การประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมจึงส่งผลโดยตรงต่อ
สังคมและวัฒนธรรม  โดยการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความ
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เข้าใจและมีความรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของธรณีวิทยาต่อสภาพแวดล้อมของมนุษย์แต่ละพื้นที่ 
เพื่อวางแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมและยั่งยืน และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
เพิ่มขึ้นของประชากร การย้ายถิ่นฐาน ท าให้มีความต้องการด้านอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อความอยู่รอดและความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจึงน าสถานการณ์หรื อ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการศึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชากรแต่ละกลุ่ม 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑,  ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

     ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในทุกๆ ด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
ในอนาคต   หลักสูตรจึงได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการระหว่างวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมขององค์ความรู้และวิชาชีพมากขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่
และสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด เช่น การทดลองในห้องปฏิบัติการ การออกภาคสนาม 
การศึกษาดูงาน และการฝึกงาน เป็นต้น 
  ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  เพื่อความเป็นเลิศด้านธรณี หลักสูตรได้มีการเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสอนหรือบรรยายพิเศษในแต่ละรายวิชา รวมถึงการฝึกงานของนักศึกษา โดย
หลักสูตรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก่ กรมทรัพยากร
ธรณี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรม
ชลประทาน บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด มหาชน (ปตท.สผ.) เหมืองแม่
เมาะ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เหมืองทองค าชาตรี (อัคราไมนิ่ง) เป็นต้น นักศึกษาในหลักสูตร
จึงได้รับความรู้และค าแนะน าในการเรียนการสอนและประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวเป็นอย่างดี 
 
๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  

  ความสัมพันธ์กับภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ ชี วภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี และคณะสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยนักศึกษาในหลักสูตรนี้จ าเป็นต้องมีการเรียนด้านธรณีฟิสิกส์ที่จะต้องได้รับความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนจากคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานภาคสนามจึงได้มีการเรียนการสอนร่วมในรายวิชาการอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าของคณะ       
สัตวแพทยศาสตร์ และในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักธรณีศาสตร์นั้นได้มีนักศึกษาจากหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติมาร่วมเรียนด้วย 



มคอ.๒ 

๖ 
 

 
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  ๑๓.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
เปิดท าการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นปีที่ ๑ และ ๒ 
  ๑๓.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยาการ เปิดท าการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษา   
  ๑๓.๑.๓ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาธรณีฟิสิกส์ และวิชาปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์  
  ๑๓.๑.๔ หลักสูตรพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ส านักวิชาสหวิทยาการ เปิดท าการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
  ๑๓.๑.๕ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดท าการสอนในรายวิชาการอยู่ร่วมกับสัตว์
อย่างปลอดภัย ในชั้นปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ 
 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน 
  ๑๓.๒.๑ รายวิชาหลักธรณีศาสตร์ (กญธศ ๒๐๑) เปิดสอนในช้ันปีที่ ๒ 
  ๑๓.๒.๒ รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา (กญธศ ๓๔๑) เปิดสอนในช้ันปีที่ ๓ 
  ๑๓.๒.๓ รายวิชาธรณีฟิสิกส์ (กญธศ ๓๕๑) เปิดสอนในช้ันปีที่ ๓ 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
  ๑๓.๓.๑ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือหน่วยงานอื่นที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ในการพิจารณา
ข้อก าหนด จุดมุ่งหมายของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ และการประเมินผล 
  ๑๓.๓.๒ ปรึกษากับอาจารย์พิเศษในการเขียนเนื้อหารายวิชา ให้มีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
  ๑๓.๓.๓ จัดประชุม ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา รวมทั้งการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาและของหลักสูตร 
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หมวดที ่๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
         ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรธรณีศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตด้านธรณีที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม มีเจต
คติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในวิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต บูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ในงานธรณี 
วิศวกรรมธรณี และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตและ
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อประโยชนข์องสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี

ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เต็มภาคภูมิ มีความรับผิดชอบ และความเกื้อกูลต่อสังคม 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานด้านธรณีศาสตร์ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  ๑.๒.๒ สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทางด้านธรณี เพื่อปฏิบัติงานในภาคสนาม
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๓ ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านธรณี มาใช้กับงานด้านธรณีใน
สายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  ๑.๒.๔ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการงานด้านธรณีศาสตร์ และการวางแผนการส ารวจ
ธรณีวิทยาภาคสนาม  
  ๑.๒.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เห็นความส าคัญของ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีศาสตร ์คง
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนดและพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานระดับสากล 

๑. จัดให้มีการติดตามเพื่อการ
ประเมินหลักสูตรในครั้งแรก ๒-๓ 
ปี และจัดให้มีในทุก ๓-๕ ปี หรือ
เมื่อครบรอบของหลักสูตร 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันและองค์กรทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ 

๓. เทียบเคียงหลักสูตรกับ
หลักสูตรเดี่ยวกันของสถานบันอื่น 
และหลักสูตรอื่นท่ีมีความใกล้เคียง
กัน ที่มีความเป็นมาตรฐานระดับ
สากลเพื่อให้หลักสูตรพัฒนาให้มี
มาตรฐานในทุกๆ ด้าน ในระดับ
นานาชาติ 

๑. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 

๒. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 
 

 

๓. เอกสารการพัฒนาคุณภาพ
เกี่ยวกับการเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอื่นในระดับนานาชาติ 

๒. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมและประเทศชาติ 

๑. มีการติดตามประเมินผล 
ประเมินความพึงพอใจ ทั้งจาก
บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิต 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรในทุกวงรอบ
ของการประเมินหลักสูตร 

 

๑. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจ และข้อเสนอแนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
การท างานของบัณฑิตซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่า
ระดับ ๔ จาก ๕ ระดับ 

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทาง
ธรณีวิทยา ด้านวิชาการ งานวิจัย 
การบริการวิชาการ การส ารวจ
ภาคสนาม และการรายงานผล

๑. ส่งเสริมบุคลากรหลักสูตรฯ ให้
มีการพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย 
และการบริการวิชาการด้านธรณี-

๑. จ านวนบุคลากรของหลักสูตรท่ี
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ทั้ง
การเรียนการสอน การวิจัย และ
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การส ารวจให้เชี่ยวชาญ ศาสตร ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๒. ร่วมมือกับองค์กรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับงานด้านธรณี ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

การบริการวิชาการ 
๒. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการของหลักสูตร 
๓. จ านวนโครงการวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตร 
๔.จ านวนการเชื่อมโยง
โครงการวิจัย กับการเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการ 
อย่างมีบูรณาการ 



มคอ.๒ 

๑๐ 
 

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค  
      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการ และอาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุด      
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตามความจ าเป็นในแต่ละรายวิชา 

๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
       ๒.๒.๑ เข้าศึกษาในระบบปกติโดยผู้ประสงค์จะศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)  สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  ตามระเบียบการคัด เลื อกบุคคลเข้าศึกษา                    
ในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   ๒.๒.๒ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
     ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    ๒.๓.๑ ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา 
 ๒.๓.๒ ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 

๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 

ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ สอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ รวมท้ังมอบหมายงานและ/หรือ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
        จ านวน/ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

นักศึกษาที่คาดว่าจะรับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ๓๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ๓๔ ๓๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ๒๘ ๓๔ ๓๖ ๔๐ ๔๐ 
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๑๑ 
 

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ๒๘ ๓๔ ๓๖ ๔๐ ๔๐ 

นักศึกษาที่จะจบสะสม ๒๘ ๖๒ ๙๘ ๑๓๘ ๑๗๘ 

 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
๑. รายรับ ๔๙,๐๐๐ 

๑.๑ ค่าธรรมเนียมหน่วยกิต 
  บรรยาย (๑๐๘ หน่วย X ๒๐๐ บาท) 
  ปฏิบัติ (๑๙ หน่วย X ๔๐๐ บาท) 
  ฤดูร้อน (๗ หน่วย X ๔๐๐ บาท) 
  เลือกเสรี (๖ หน่วย X ๒๐๐ บาท) 

๓๖,๐๐๐ 
๒๑,๖๐๐ 
๗,๖๐๐ 
๒,๘๐๐ 
๑,๒๐๐ 

    ๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจ าภาคการศึกษา (๓,๕๐๐/ภาค) ๗,๐๐๐ 
    ๑.๓ ค่าธรรมเนียมหลักสูตร (๕,๐๐๐/ภาค) ๑๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ: ประมาณการรายรับจากค่าหน่วยกิตนี้ยังไม่ได้จัดสรรระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับส านัก
วิชาสหวิทยาการ (๔๐/๖๐) และระหว่างส านักวิชาสหวิทยาการกับสาขาวิชาธรณีศาสตร์ (๓๐/๗๐)  

๒. รายจ่าย  ๔,๗๑๕,๕๕๐ 
      ๒.๑.๑ ค่าจ้างสอนรายวิชา (อาจารย์ประจ า) ๘๓๔,๐๐๐ 
      ๒.๑.๒ ค่าจ้างสอนรายวิชา (อาจารย์พิเศษ) ๑๒๕,๑๐๐ 
      ๒.๑.๓ ค่าวัสดุการเรียนการสอน (๒,๐๐๐/คน/ป)ี ๓๒๐,๐๐๐ 
      ๒.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค (๓,๕๐๐๐/คน/ปี) ๕๖๐,๐๐๐ 
      ๒.๑.๕ ค่าศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ๑๐๔,๐๐๐ 
      ๒.๑.๖ ค่าใช้จ่ายรายวิชาภาคสนาม ๖๙๒,๔๕๐ 
      ๒.๑.๘ ค่าเสื่อมราคาอาคารสถานที่ (๒,๕๐๐๐/คน/ปี) ๔๐๐,๐๐๐ 
      ๒.๑.๙ ค่าเสื่อมราคาวัสดุ ๑,๕๒๐,๐๐๐ 
      ๒.๑.๑๐ ส ารวจนักศึกษาฝึกงาน (๑,๐๐๐/คน/ปี) ๑๖๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายตลอดหลักสูตร (๔ ปี)     ๑๘,๘๖๒,๒๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายรายหัวตลอดหลักสูตร (๑๖๐ คน)    ๑๑๗,๙๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนรายคน รายปี    ๒๙,๔๗๔ บาท 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา  
                 แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
       อื่นๆ (ปฏิบัติแบบออกภาคสนาม) 
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๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  

  ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร  
๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ๑๔๐   หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี ้  
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    ๑๖ หน่วยกิต 
   ๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๗ หน่วยกิต 
   ๒. กลุ่มวิชาภาษา     ๙ หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด     ๑๔ หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาภาษา     ๓ หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๒ หน่วยกิต 
๓. กลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษย์ศาสตร์  ๖ หน่วยกิต 
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   ๓ หน่วยกิต 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔ หน่วยกิต 
   ๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๒๘ หน่วยกิต 

๒. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)    ๖๗ หน่วยกิต 
   ๓. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก)    ๙ หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖ หน่วยกิต 
              ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร  
  ๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    ๑๖ หน่วยกิต 
 
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เรียน ๗ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

      หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  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 
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   มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 
   MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 
  ๒. กลุ่มวิชาภาษา         ๙ หน่วยกิต 

      หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑    ๓ (๒-๒-๕) 

   LAEN 103  English Level 1   
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104  English Level 2   

   ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓    ๓ (๒-๒-๕) 
   LAEN 105  English Level 3   
   ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔    ๓(๒-๒-๕) 
   LAEN 106 English Level 4 
    
  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด     ๑๔ หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)    ๓ หน่วยกิต 
กญภอ ๒๑๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน   ๓ (๓-๐-๖) 
                 และน าเสนอโครงงาน 
KAEL 211  English for Project Writing and                        

     Presentation 
๒. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร*์   ๖ หน่วยกิต 

*กญศท ๒๖๐   การบริหารและการจัดการองค์การ  ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260    Administration and Organization Management 
*ศศพฐ ๑๔๖  การพัฒนาบุคลิกภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 

   LAFE 146  Personality Development 
หมายเหตุ * หรือเลือกจากรายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๒ หน่วยกิต 
*วทฟส ๑๗๓  แนวคิดนาโนเทคโนโลยี    ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 173  Concept in Nanotechnology   

๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ    ๓ หน่วยกิต 
 *สวศท ๑๐๖  ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ   ๓ (๒-๒-๕) 
 ENGE 106  Life Health and Yoga Practice  

หมายเหตุ   *  หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชา 
                      ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๔  หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ๒๘ หน่วยกิต 
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 หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กญสห ๒๐๙  สถิติขั้นแนะน า     ๒ (๒-๐-๔) 
KAID 209  Introduction to Statistics    

วทคณ ๑๑๑  แคลคูลัส     ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 111  Calculus       

วทคณ ๑๖๖  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 166  Ordinary Differential Equations   

วทคม ๑๓๕  เคมีทั่วไป ๑     ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 135  General Chemistry I    

วทคม ๑๑๘  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑    ๑ (๐-๓-๒) 
SCCH 118  Chemistry Laboratory I    

วทคม ๑๓๖  เคมีทั่วไป ๒     ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 136  General Chemistry II    

วทคม ๑๐๙  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒    ๑ (๐-๓-๒) 
SCCH 109  Chemistry Laboratory II    

วทชว ๑๒๔  ชีววิทยาทั่วไป ๑    ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 124  General Biology I     

วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการชีววิทยา ๑    ๑ (๐-๓-๒) 
SCBI 102  Biology Laboratory I     

วทชว ๑๒๕  ชีววิทยาทั่วไป ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
SCBI 125  General Biology II     

วทชว ๑๐๔  ปฏิบัติการชีววิทยา ๒     ๑ (๐-๓-๒) 
SCBI 104  Biology Laboratory II    

วทฟส ๑๖๗  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 167  Physics for Applied Science I   

วทฟส ๑๖๘  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 168  Physics for Applied Science II   

วทฟส ๑๑๐  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป    ๑ (๐-๓-๒) 
SCPY 110  General Physics Laboratory    
 

๒. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)     ๖๗ หน่วยกิต 
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      หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กญธศ ๑๐๑  ธรณีวิทยารอบตัว ๑    ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 101  Geology Around Us I 

กญธศ ๒๐๑  หลักธรณีศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 201  Principles of Geosciences 

กญธศ ๒๐๒  ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล   ๓ (๒-๓-๕) 
      และธรณีสัณฐานวิทยา     

KAGS 202  Aerial Photography, Remote Sensing  
          and Geomorphology 

กญธศ ๒๑๑  ผลึกศาสตรแ์ละวิทยาแร่    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 211  Crystallography and Mineralogy 

กญธศ ๒๑๒  ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร่  ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 212  Crystallography and Mineralogy Laboratory 

กญธศ ๒๑๓  ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่  ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 213  Petrography and Ore Microscopy 

กญธศ ๒๑๔  ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ ๑ (๐-๓-๒) 
  ทางแร่ 
KAGS 214  Petrography and Ore Microscopy Laboratory 

กญธศ ๒๒๓  วิทยาหิน     ๒ (๑-๓-๓) 
KAGS 223  Lithology 

กญธศ ๒๒๕  ตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหิน  ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 225  Sedimentology and Stratigraphy 

กญธศ ๒๒๖  ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหิน ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 226  Sedimentology and Stratigraphy Laboratory 

กญธศ ๒๓๑  บรรพชีวินวิทยา     ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 231  Paleontology 

กญธศ ๒๓๒  ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา   ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 232  Paleontology Laboratory 

กญธศ ๒๔๒  ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนาม   ๓ (๒-๓-๕) 
      และการเขียนรายงานทางธรณีวิทยา  

KAGS 242  Graphic, Field Methods and Report Writing 
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      in Geology 

กญธศ ๒๖๐  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค   ๓ (๐-๙-๖) 
KAGS 260  Regional Geology Field Study 

กญธศ ๓๐๑  ธรณีวิทยาโครงสร้าง    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 301  Structural Geology 

กญธศ ๓๐๒  ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง   ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 302  Structural Geology Laboratory 

กญธศ ๓๐๔  ธรณีแปรสัณฐาน    ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 304  Tectonics 

กญธศ ๓๑๑  ศิลาวิทยา     ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 311  Petrology 

กญธศ ๓๑๒  ปฏิบัติการศิลาวิทยา    ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 312  Petrology Laboratory 

กญธศ ๓๑๕  อุทกธรณีวิทยา     ๓ (๒-๓-๕) 
KAGS 315  Hydrogeology 

กญธศ ๓๑๖  ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 316  Petroleum Geology and Energy Resources 

กญธศ ๓๒๓  ธรณีวิทยาประเทศไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 323  Geology of Thailand 

กญธศ ๓๔๑  คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา   ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 341  Computer in Geology 

กญธศ ๓๕๑  ธรณีฟิสิกส์     ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 351  Introduction to Geophysics 

กญธศ ๓๕๒  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์    ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 352  Introduction to Geophysics Laboratory 

กญธศ ๓๖๐  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม   ๔ (๐-๑๒-๘) 
KAGS 360  Field Work in Geology 

กญธศ ๓๗๑  ธรณีพิบัติภัย     ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 371  Geo-hazards 

กญธศ ๓๘๑  ธรณีเคมี     ๒ (๒-๐-๔) 
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KAGS 381  Introduction to Geochemistry 

กญธศ ๓๙๓  สัมมนา ๑     ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 393  Seminar I 

กญธศ ๔๑๑  ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวิทยาแหล่งแร่  ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 411  Economic Geology and Geology of Ore Deposits 

กญธศ ๔๖๑  การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์   ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 461  Geoscience Internship 

กญธศ ๔๙๑  โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๑   ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 491  Senior Project in Geoscience I 

 
๓. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก)     ๙ หน่วยกิต 

 หนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กญธศ ๓๒๑  ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี     ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 321  Quaternary Geology 

กญธศ ๔๐๑  ดาราศาสตร์เบื้องต้น    ๓ (๓-๑-๔) 
KAGS 401  Introduction to Astronomy 

กญธศ ๔๐๒  ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ (๓-๐-๔) 
KAGS 402  Geology of Southeast Asia 

กญธศ ๔๑๕  อัญมณีวิทยา     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 415  Gemology 

กญธศ ๔๒๔  ศิลาวิทยาหินตะกอน    ๓ (๒-๓-๕) 
KAGS 424  Sedimentary Petrology 

กญธศ ๔๒๕  ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร   ๓ (๒-๓-๕) 
KAGS 425  Igneous and Metamorphic Petrology 

กญธศ ๔๓๒  ซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 432  Vertebrate Fossils 

กญธศ ๔๓๓  ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ๓ (๓-๐-๖) 
  และเรณูวิทยา 
KAGS 433  Invertebrate Fossils and Palynology 

กญธศ ๔๔๑  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา   ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 441  Geotourism 
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กญธศ ๔๕๔  ธรณีฟิสิกส์โลก     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 454  Solid Earth Geophysics 

กญธศ ๔๕๕  ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 455  Petroleum Geophysics 
กญธศ ๔๕๖  ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 456  Environmental and Engineering Geophysics 
กญธศ ๔๗๓  ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 473  Engineering Geology 

กญธศ ๔๗๔  ธรณีศาสตร์กับการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 474  Geoscience and Environmental Management  

กญธศ ๔๘๒  ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร  ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 482  Pedology and Geology for Agriculture 

กญธศ ๔๘๔  การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน   ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 484  Basin Analysis 

กญธศ ๔๙๒  โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๒   ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 492  Senior Project in Geoscience II 

กญธศ ๔๙๓  สัมมนา ๒     ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 493  Seminar II       

  ๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
รายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร นักศึกษา

สามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนง
วิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 
  ๓.๑.๓.๔ ความหมายของรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วยรหัส ๗ หลัก แบ่งเป็นรหัสตัวอักษร ๔ ตัว และรหัสตัวเลข ๓ ตัวดังนี้  
 (ก) ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังน้ี 

ตัวอักษรสองตัวแรกเป็นอักษรย่อของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอน 

กจ   (MG) หมายถึง สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

กญ   (KA) หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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  วท   (SC) หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์  
สม     (SH) หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
ศศ     (LA) หมายถึง คณะศิลปศาสตร์  
สว    (EN) หมายถึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

ตัวอักษรสองตัวหลังเป็นอักษรย่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
นั้นๆ 

ชว (BI) หมายถึง   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
คณ (MA) หมายถึง   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คม (CH) หมายถึง   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มน (HU) หมายถึง   ภาควิชามนุษยศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ธศ     (GS) หมายถึง   สาขาวิชาธรณีศาสตร์  
ฟส (PY) หมายถึง   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สค (SS) หมายถึง   ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ศษ (ED) หมายถึง   ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

(ข)  ตัวเลข ๓ หลักหลัง หมายถึง เลขกระบวนวิชา มีความหมายดังน้ี 
      เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับชั้นของรายวิชา 

     ๑ หมายถึง  ระดับชั้นปีท่ี ๑ 
     ๒ หมายถึง  ระดับชั้นปีท่ี ๒ 
     ๓ หมายถึง  ระดับชั้นปีท่ี ๓ 
     ๔ หมายถึง  ระดับชั้นปีท่ี ๔ 

      เลขตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา 
   ๐-๓ หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ๔-๘ หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ 
 เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา 

(ค)  ในหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษาและวิชาดนตรีอย่างน้อยวิชา
ละ ๑ หน่วยกิต  และเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี หรือใน
หมวดวิชาเลือกอีกไม่ต่ ากว่า ๔ หน่วยกิต  

 
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
                หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคณ ๑๑๑  แคลคูลัส       ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 111  Calculus       

วทคม ๑๓๕  เคมีทั่วไป ๑       ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 135  General Chemistry I    
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วทคม ๑๑๘  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑      ๑ (๐-๓-๒) 
SCCH 118  Chemistry Laboratory I    

วทชว ๑๒๔  ชีววิทยาทั่วไป ๑      ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 124  General Biology I     

วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการชีววิทยา ๑      ๑ (๐-๓-๒) 
SCBI 102  Biology Laboratory I     
วทฟส ๑๖๗  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 167  Physics for Applied Science I   

มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์    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  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์    ๒ (๑-๒-๓) * 
 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 

ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    ๓ (๒-๒-๕) ** 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication 

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕    ภาษาอังกฤษระดับ ๑ – ๓     ๓ (๒-๒-๕) *** 
 LAEN 103-105      English Level 1 - 3   

        รวม     ๒๑    หน่วยกิต 

หมายเหต ุ    *    เป็นรายวิชาที่จดัการเรียนการสอนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา แตน่ับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑  เท่านั้น   

                     **   เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา แตน่ับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒  เท่านั้น   

      ***   รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา   

 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

                     หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๖๖  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 166  Ordinary Differential Equations   

วทคม ๑๓๖  เคมีทั่วไป ๒       ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 136  General Chemistry II    

วทคม ๑๐๙  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒      ๑ (๐-๓-๒) 
SCCH 109  Chemistry Laboratory II    
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วทชว ๑๒๕  ชีววิทยาทั่วไป ๒      ๓ (๓-๐-๖) 
SCBI 125  General Biology II     

วทชว ๑๐๔  ปฏิบัติการชีววิทยา ๒       ๑ (๐-๓-๒) 
SCBI 104  Biology Laboratory II    

วทฟส ๑๖๘  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 168  Physics for Applied Science 2   

วทฟส ๑๑๐  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป      ๑ (๐-๓-๒) 
SCPY 110  General Physics Laboratory    

กญธศ ๑๐๑  ธรณีวิทยารอบตัว       ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 101  Geology Around Us  

มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์    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  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์    ๒ (๑-๒-๓) * 

 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    ๓ (๒-๒-๕) ** 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๔ – ๑๐๖     ภาษาอังกฤษระดับ ๒ – ๔    ๓ (๒-๒-๕)*** 

 LAEN 104 – 106       English Level 2 – 4     
         รวม ๒๒ หน่วยกิต 
หมายเหตุ     *    เป็นรายวิชาที่จดัการเรียนการสอนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา แตน่ับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑  เท่านั้น   
                     **   เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา แตน่ับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒  เท่านั้น   
      ***   รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา   

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
      หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

กญธศ ๒๐๑  หลักธรณีศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 201  Principles of  Geosciences 

กญธศ ๒๑๑  ผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 211  Crystallography and Mineralogy 

กญธศ ๒๑๒  ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่    ๑ (๐-๓-๒) 



มคอ.๒ 

๒๒ 
 

KAGS 212  Crystallography and Mineralogy Laboratory 

กญธศ ๒๒๓  วิทยาหิน       ๒ (๑-๓-๓) 
KAGS 223  Lithology 

กญธศ ๒๒๕  ตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหิน    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 225  Sedimentology and Stratigraphy 

กญธศ ๒๒๖  ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหิน   ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 226  Sedimentology and Stratigraphy Laboratory 

กญสห ๒๐๙  สถิติขั้นแนะน า       ๒ (๒-๐-๔) 
KAID 209  Introduction to Statistics   

ศศพฐ ๑๔๖  การพัฒนาบุคลิกภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146  Personality Development  

         รวม ๑๘ หน่วยกิต 
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

      หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กญธศ ๒๐๒  การถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล    ๓ (๒-๓-๕) 

       และธรณีสัณฐานวิทยา     
KAGS 202  Aerial Photography, Remote Sensing and Geomorphology 
กญธศ ๒๑๓  ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 213  Petrography and Ore Microscopy 

กญธศ ๒๑๔  ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่  ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 214  Petrography and Ore Microscopy Laboratory 

กญธศ ๒๓๑  บรรพชีวินวิทยา       ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 231  Paleontology 

กญธศ ๒๓๒  ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา     ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 232  Paleontology Laboratory 

กญธศ ๒๔๒  ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนาม และการเขียนรายงาน  ๓ (๒-๒-๕) 
                ทางธรณีวิทยา  
KAGS 242  Graphic, Field Methods and Report Writing in Geology 
สวศท ๑๐๖  ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ     ๓ (๒-๒-๕) 
ENGE 106  Life, Health and Yoga Practice   



มคอ.๒ 

๒๓ 
 

กจศท ๒๖๐  การบริหารและการจัดการองค์การ    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260  Administration and Organization Management 

กญภอ ๒๑๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและน าเสนอโครงการ   ๓ (๓-๐-๖) 

KAEL 211 English for Project Writing and Presentation  

         รวม ๒๒ หน่วยกิต 

 

ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน 
กญธศ ๒๖๐  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค     ๓ (๐-๙-๖) 
KAGS 260  Regional Geology Field Study 

รวม ๓ หน่วยกิต 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

กญธศ ๓๒๓  ธรณีวิทยาประเทศไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 323  Geology of Thailand 

กญธศ ๓๐๔  ธรณีแปรสัณฐาน      ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 304  Tectonics 

กญธศ ๓๑๑  ศิลาวิทยา       ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 311  Petrology 

กญธศ ๓๑๒  ปฏิบัติการศิลาวิทยา      ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 312  Petrology Laboratory 

กญธศ ๓๔๑  คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา     ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 341  Computer in Geology 

กญธศ ๓๘๑  ธรณีเคมี       ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 381  Geochemistry 

วทฟส ๑๗๓  แนวคิดนาโนเทคโนโลยี      ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 173  Concept in Nanotechnlogy  

XXXX XXX เลือกเสร ี        ๓ (๓-๐-๖) 
XXXX XXX Elective 

         รวม ๑๖ หน่วยกิต 
 
 



มคอ.๒ 

๒๔ 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
      หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 

กญธศ ๓๐๑  ธรณีวิทยาโครงสร้าง      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 301  Structural Geology 

กญธศ ๓๐๒  ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง     ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 302  Structural Geology Laboratory 

กญธศ ๓๑๕  อุทกธรณีวิทยา       ๓ (๒-๓-๕) 
KAGS 315  Hydrogeology 

กญธศ ๓๑๖  ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน   ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 316  Petroleum Geology and Energy Resources 

กญธศ ๓๕๑  ธรณีฟิสิกส์       ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 351  Geophysics 

กญธศ ๓๕๒  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์      ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 352  Geophysics Laboratory 

กญธศ ๓๗๑  ธรณีพิบัติภัย       ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 371  Geohazards 

กญธศ ๓๙๓  สัมมนา ๑       ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 393  Seminar I 

         รวม ๑๖ หน่วยกิต 
 
ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กญธศ ๓๖๐  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม     ๔ (๐-๑๒-๘) 
KAGS 360  Field Work in Geology 
        รวม ๔ หน่วยกิต 

 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กญธศ ๔๑๑  เศรษฐธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่     ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 411  Economic Geology and Geology of Ore Deposits 

กญธศ ๔๖๑  การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์     ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 461  Geoscience Internship 



มคอ.๒ 

๒๕ 
 

กญธศ ๔๙๑  โครงงานทางธรณีศาสตร์     ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 491  Senior Project in Geoscience 

กญธศ XXX  วิชาเฉพาะเลือก       ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS XXX  Elective   
        รวม ๙ หน่วยกิต 

 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กญธศ XXX  วิชาเฉพาะ (บังคับเลือก)      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS XXX  Elective  

กญธศ XXX  วิชาเฉพาะ (บังคับเลือก)      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS XXX  Elective 

XXXX XXX  เลือกเสรี       ๓ (๓-๐-๖) 
XXXX XXX  Elective 

        รวม ๙ หน่วยกิต 
 
               ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 

 ค าอธิบายรายวิชาและตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร รายละเอียดในเอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก 

 
๓.๒  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร           

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบัน / ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

๑ นายปริญญา พุทธาภิบาล Ph.D. Geology /La Trobe University/ ๒๕๒๘ 
B.Sc. Geology/University of New South 
Wales/ ๒๕๑๗ 

อาจารย์ 

๒ นายธิติ  ตุลยาทิตย์ Ph.D. (Applied Geophysics) University of 
Leeds, England / ๒๕๔๑ 
M.Sc. (Geochronology) Queen’s University, 
Canada / ๒๕๓๔ 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 
๒๕๒๔ 

อาจารย์ 



มคอ.๒ 

๒๖ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบัน / ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

๓ นายทรงคุณ  บุญชัยสุข ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๕ 
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๐ 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ๒๕๔๗ 

อาจารย์ 

๔ นางวราภรณ์ ตรีพรหม วท.ด. เคมี/ม.เชียงใหม่/ ๒๕๔๕ 
วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์/
ม.มหิดล/ ๒๕๔๑ 
วท.บ. เคมี/ม.มหิดล/ ๒๕๓๙ 

อาจารย์ 

๕ นางสาวขวัญชนก จันทร์สว่าง วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลียร์/จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ รอตีพิมพ์ 
วศ.ม. นิวเคลียร์เทคโนโลย/ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ ๒๕๔๔ 
วศ.บ. เครื่องจักรกลการเกษตร/ ม.ขอนแก่น/ 
๒๕๔๑ 

อาจารย์ 

 
   
๓.๒.๒ อาจารย์ประจ า        
  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบัน / ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

๑ นายปริญญา พุทธาภิบาล Ph.D. Geology  
B.Sc. Geology 
 

อาจารย์ 

๒ นายสง่า ตั้งชวาล Ph.D. Mining Engineering 
M.App.Sc. Engineering Geology 
วท.บ. ธรณีวิทยา 

 

ศาสตราจารย์ 

๓ นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ Ph.D. (Palaeoenvironment) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

รองศาสตราจารย์ 

๔ นายชาลี นาวานุเคราะห์ Ph.D. Soil Science 
วท.ม. ปฐพีวิทยา 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ 



มคอ.๒ 

๒๗ 
 

๕ นายนภดล ไชยค า Ph.D. Geochemistry 
วท.บ. เคมี 

รองศาสตราจารย์ 

๖ นายปกรณ์ สุวานิช วท.ม. ธรณีวิทยา 
วท.บ. ธรณีวิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๗ นายวีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ Ph.D. Geophysics 
วท.บ. ฟิสิกส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๘ นางสาวไพพรรณ แพเจริญ M.Phil (Ecology and Evolutionary 
Biology) 
วท.ม. ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
วท.บ. ชีววิทยา 

อาจารย์ 

๙ นายสุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ M.S. Geophysics 
M.A. Geophysics 
B.S. (Honors) Geophysical Sciences 

อาจารย์ 

๑๐ นางสาวขวัญชนก จันทร์สว่าง วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลียร์ 
วศ.ม. นิวเคลียร์เทคโนโลยี 
วท.บ. เครื่องจักรกลการเกษตร 

อาจารย์ 

๑๑ นางสาวปิยะธิดา แสงทอง วศ.ม. ทรัพยากรธรณี 
วท.บ. ธรณีศาสตร์ 

อาจารย์ 

๑๒ นายทรงคุณ บุญชัยสุข วท.ด. ฟิสิกส์  
วท.ม. ฟิสิกส์  
วท.บ. ฟิสิกส์ 

อาจารย์ 

๑๓ นายธิติ ตุลยาทิตย์ Ph.D. Geophysics/London University 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

อาจารย์ 

 ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
๑ นายชิมชัย เศตะพราหมณ์ วท.ม. ธรณีวิทยา/จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

ข้าราชการเกษียณ 

๒ นายอภิชาติ ล าจวน M.Sc. Aerial Photography 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

ข้าราชการเกษียณ 

๓ นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์ M.Sc. Geology/Texas University 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

ข้าราชการเกษียณ 

๔ Mr.Robert Brendan. Stokes Ph.D. Paleontology /London University 
B.Sc. Geology/Victor/Victoria 

เอกชน 



มคอ.๒ 

๒๘ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
University 

๕ นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ M.Sc. Geology/Free University of 
Brussels 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

กรมทรัพยากรธรณี 

๖ นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล  กรมชลประทาน 
๗ นายสมชาย พุ่มอิ่ม วท.ม. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

Diploma in mineralogy and coal 
petrography/BGR, Germany 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 

๘ นายพล เชาว์ด ารง Ph.D. Geology/University of Tasmania  
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

ข้าราชการเกษียณ 

๙ นายวิจัยยุทธ ประภาวิทย์ M.Sc. Geophysics/Corolado school of 
mine 
วท.บ. ฟิสิกส์/ม.สงขลานครินทร์ 

กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 

๑๐ นางสาววนิดา จันทร์ทอง Ph.D. Petroleum Geology/Leed 
University 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 

๑๑ นายสิน สินสกุล M.Sc. Quaternary Geology /Free 
University of Brussels 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

ข้าราชการเกษียณ 

๑๒ นายสุรสิทธิ์ อารีศิริ Diploma (Tile Manufacturing) 
วท.ม. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 
วท.บ. ธรณีวิทยา/ม.เชียงใหม่ 

นักธรณีวิทยาอิสระ 

 
๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
   นักศึกษาในหลักสูตรมีการออกภาคสนามย่อยในรายวิชาปฏิบัติการ และมีวิชาภาคสนามในภาค
ฤดูร้อนของระดับชั้นปีท่ี ๒ และปีที่ ๓ และมีการฝึกงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในชั้น
ปีที่ ๔ นอกจากนี้นักศึกษาแต่ละคนยังมีการท าโครงงานด้านธรณีศาสตร์ในด้านที่ตนเองสนใจ 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ในการออกภาคสนามย่อยนั้นจะวัดผลร่วมกับรายวิชานั้นๆ ส่วนรายวิชาภาคสนามในภาคฤดูร้อน
นั้น หลังการออกภาคสนามสิ้นสุดลงจะมีการทดสอบความรู้โดยคณาจารย์ในหลักสูตรแล้ววัดผลเป็นคะแนน
เฉลี่ยรวมของรายวิชาการปฏิบัติงานธรณีวิทยา การฝึกงานจะมีแบบสอบถามให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาไป
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ฝึกงาน  เพื่อประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคน ส่วนการท าโครงงานด้านธรณีศาสตร์นั้นจะมี
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคอยให้การดูแล แนะน า และวัดผลการด าเนินงาน  
 
 

๔.๒ ช่วงเวลา  
  ตามรายวิชาการปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค กจธศ ๒๖๐ จ านวน ๓ หน่วยกิต ซึ่งจะมีการ

เดินทางเพื่อศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาครอบคลุมทั่วประเทศไทย เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕ วัน และ
รายวิชาการฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม กจธศ ๓๖๐ จ านวน ๔ หน่วยกิต จัดให้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม
เพื่อออกส ารวจ ศึกษา และรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามตามพื้นที่ที่ก าหนด โดยมีพื้นที่ใน
การศึกษาอย่างน้อยกลุ่มละ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร ในระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน หลักสูตรฯได้จัดให้มีการ
ท าโครงงานทางธรณีศาสตร์ตามความสนใจของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และจัดให้มีการฝึกงานในช่วงภาค
การศึกษาต้นของชั้นปีที่ ๔ เป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
        จัดเวลาการปฏิบัติงานธรณีวิทยาในภาคการศึกษาช่วงภาคฤดูร้อนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ   
ปีท่ี ๓ จัดเวลาการท าโครงงานด้านธรณศีาสตร์เต็มเวลาการศึกษาในชั้นปีท่ี ๔  
 
๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

๕.๑. ค าอธิบายโดยย่อ 
         นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ แต่ละคนเลือกท าโครงงานวิจัยด้านธรณีศาสตร์ ๑ โครงงาน ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยนักศึกษาแต่ละคนจะด าเนินงานการวิจัยที่หลักสูตร 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเม่ือสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
น าเสนอผลงานต่อหลักสูตร 
      ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  นักศึกษาสามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงงานวิจัย การเขียนรายงานผลโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมการน าเสนอ และการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาต้องสามารถอธิบายเนื้อหาและหลักการต่างๆ ในงานวิจัยของ
ตนได้อย่างดีเยี่ยม 

๕.๓ ช่วงเวลา 
        เวลาในการท าโครงงานจนแล้วเสร็จไม่เกิน ๔ เดือนนับตั้งแต่วันส่งโครงร่าง 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
         ๒ (๐ – ๖ – ๔)  
      ๕.๕ การเตรียมการ  

  นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากหนังสือ ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
อินเตอร์เนต ฯลฯ ที่เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานวิจัยที่ตนเองสนใจ และปรึกษาอาจารย์ในหลักสูตร และ/หรือ
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ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น แล้วเขียนโครงร่างงานวิจัยที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งน าเสนอ เพื่อวางแผนและ
เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมท าวิจัยในหัวข้อโครงงานวิจัยน้ันๆ 

 
 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของโครงงานวิจัยที่นักศึกษา

ได้ท าการศึกษา ตามแบบประเมินที่ก าหนดโดยสาขาวิชา โดยดูจากจากการเขียนโครงร่างงานวิจัย การ
ด าเนินการศึกษาโครงงานวิจัย การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการน าเสนอผลงานการวิจัย รวมถึงการ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างการท างานของนักศึกษาเช่น ความขยันหม่ันเพียร การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑ ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

- การจัดการเรียนสอนทีเ่น้นการท างานเป็นทีม 
- มีการฝึกงานและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมเหมือนจริง 
- การออกภาคสนามเพื่อเรียนรู้การท างานและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 

๒ ด้านจิตอาสา  - กิจกรรมค่ายอาสา 
- การบ าเพ็ญประโยชน์แทรกในกิจกรรม 
- การเรียนการสอนที่เน้นการช่วยเหลือ มากกว่าการแข่งขันกัน 

๓ ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัยในตนเอง  

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น 
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 
- มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้น าเสนองานของตน เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษากล้าแสดงออก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น  

๔ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา และการ
สอนการโดยใช้โปรแกรมต่างๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านธรณีได้  
- ก าหนดการน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ การเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การจัดห้อง/สถานที่เหมาะสมส าหรับให้นักศึกษาสามารถเข้ามา
ศึกษาด้วยตนเอง เช่น การเปิดห้องปฏิบัติการหินและแร่ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง เป็นต้น 
- มีห้องสมุดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลด้าน
ธรณีได้โดยตรง 

 



มคอ.๒ 

๓๒ 
 

๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

(ก)  ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนดี 

 คิดดี พูดดี ท าดี  
 มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม 

๑.๑ รักษาสิทธิและเคารพสิทธิของผู้อื่น รักษาคุณค่า
และศักดิ์ศรีของนักธรณีวิทยา 
๑.๒ รักษาวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่องาน และสังคม มีความเคารพต่อกฏระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
๑.๓ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  
๑.๔ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดีทั้งกาย 
วาจา และใจ 
๑.๒ มีความขยัน อดทน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ 
ท างาน 
๑.๓ รู้หน้าที่ มีวินัย และจรรยาบรรณ  
๑.๔ มีทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดี มีความ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมือง 
และพลโลก 
๑.๕ “อตฺตาน  อุปม  กเร” ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือน
ปฏิบัติต่อตนเอง มีจิตส านึกต่อสังคม มีจิตอาสา 
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

 
(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๑. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี

ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

๒. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา เช่น
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า และสมาชิกกลุ่มที่ดี ปลูกฝัง
ให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ท าการทุจริตการสอบ ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น  

 
(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๑. ประเมินจากการรักษาระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

ความซื่อสัตยส์ุจริต การรู้จักกาลเทศะ การให้เกียรติผู้อื่น เป็นต้น 
  ๒. ประเมินจากรายงานและการบ้านที่ได้รับมอบหมาย และจากการทุจริตในการสอบ 
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๒) ดา้นความรู้  
(ก)  ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรด้านความรู้   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านความรู้ 

มีปัญญา 
 ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 มีภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ และเก่งงาน 

๒.๑ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ด้านธรณีศาสตร ์ 
๒.๒ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
๒.๓ สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.๔ มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์
ความรู้ใหม่ 
๒.๕ มีทักษะในการท าโครงงานวิจัยด้านธรณีศาสตร์ 
 

๑.๑ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๑.๒ สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
๑.๓ มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษา
เป็นอย่างดี   รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
เท่าทันในเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๑.๔ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ เพื่อ
ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
๑.๕ มีภาวะผู้น า เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติงาน
เปน็กลุ่มได้อย่างดี 
๑.๖ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี 
๑.๗ มีทักษะในการใช้ภาษาประจ าชาติและ
ท้องถิ่น การสื่อความหมาย และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
(ข)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
๑. ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากลาย โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ

ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม 
๒. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาต่างๆ มาบรรยายพิเศษ  
๓. อาจารย์ผู้สอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการ รวมทั้ง

ก าหนดให้มีการแปลวารสารวิชาการ ท ารายงาน และน าเสนอ 
 
 



มคอ.๒ 

๓๔ 
 

(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
๑. ประเมินผลจากการสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค  
๒. ประเมินจากการสอบปฏิบัติในช้ันเรียน และในภาคสนาม 
๓. ประเมินจากรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 

 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา   

(ก)  ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรด้านปัญญา   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านปัญญา 

มีปัญญา 
 ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 มีภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ และเก่งงาน 

๓.๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
๓.๒ สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์แนวทางหรือ
วิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้าน
วิชาการ / วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

๑.๑ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๑.๒ สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
๑.๓ มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็น
อย่างดี   รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเท่าทัน
ในเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๑.๔ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ เพื่อ
ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
๑.๕ มีภาวะผู้น า เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้
อย่างดี 
๑.๖  มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี 
๑.๗  มีทักษะในการใช้ภาษาประจ าชาติและท้องถิ่น 
การสื่อความหมาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
 



มคอ.๒ 

๓๕ 
 

 
 (ข)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
๒. การอภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 

 

(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
๑. ประเมินจากข้อสอบอัตนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และวิธีการแก้ไขปัญหา 
๒. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอ 

 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(ก)  ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

น าพาสุข 
 สร้างความสุขภายในตนเองและขยายความสุขให้
ผู้อื่นได้ 
 เข้าใจในความหลากหลายและด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมของชาติ 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยตระหนักใน
คุณค่าและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ 
๔.๒ สามารถท างานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะ
ผู้น าหรือสมาชิกกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน 
๔.๔ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๑.๑ สามารถสร้างความสุขภายในตนเองได้  เพื่อการ
ด ารงชีวิตที่มีความสุข 
๑.๒ มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้
แข็งแรงและสมบูรณ์  
๑.๓ เป็นผู้มีใจกว้าง เข้าใจทั้งในความคิด และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
๑.๔ สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ เพื่อสร้าง
ความสุขให้กับตนเองและสร้างสันติสุขให้กับสังคม 
๑.๕ มีค่านิยมที่เหมาะสมโดยยังคงตระหนัก และ
ด ารงไว้ซึ่งคุณค่าของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ
ชาติ 

 
(ข)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีม ทั้งภาคปฏิบัติในช้ันเรียน และภาคสนาม 



มคอ.๒ 

๓๖ 
 

๒. จัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในหลักสูตร ไปจนถึงระดับองค์กร 
(ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
๑. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหว่างการท างานกลุ่ม เช่น ความ

รับผิดชอบ ความมีน้ าใจ การตรงต่อเวลา การให้เกียรติ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การแสดงภาวะ
ความเป็นผู้น า เป็นต้น 
  ๒. ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ 
 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ก)  ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มีปัญญา 
 ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
 มีภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ และเก่งงาน 

๕.๑ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 
๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการ
พูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
รวมท้ังเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 

๑.๑ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๑.๒ สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
๑.๓ มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาเป็น
อย่างดี   รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเท่าทันใน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๑.๔ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ เพื่อก้าว
ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
๑.๕ มีภาวะผู้น า เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้
อย่างดี 
๑.๖  มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง  การ
พูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี 
๑.๗  มีทักษะในการใช้ภาษาประจ าชาติและท้องถิ่น 
การสื่อความหมาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ถูกต้องและเหมาะสม 



มคอ.๒ 

๓๗ 
 

 
(ข) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. จัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาได้ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ เพื่อการ

แก้ไขปัญหา  
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
 (ค) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ประเมินจากผลการสอบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ หรือ

สถิติ 
๒. ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้หลากหลาย ถูกต้อง และ

เหมาะสม  
๓. ประเมินจากรายงาน การเขียนข้อสอบ การน าเสนอ และการอภิปราย 

 
๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 รายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ข  



มคอ.๒ 

๓๘ 
 

 หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๑.๑ การก าหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน 

การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา 
 ด าเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมิน

แผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
 ด าเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้บริหารจากส านักวิชาสหวิทยาการ อาจารย์จากหลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วนใช้บัณฑิต 
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
เน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและ

หลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การได้งานท าของบัณฑิต 
 ๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒.๒.๓ ต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

๓.๑ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.๒ ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐   
๓.๓ ต้องสอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๓.๔ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตรธรณี

ศาสตร ์
 



มคอ.๒ 

๓๙ 
 

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย ์
 
๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรให้อาจารย์ใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักสูตรเป็นอย่างดี  

๑.๒ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงจากภายในหลักสูตร เพื่อช่วยเหลือ แนะน า เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
๑.๓ ส่งอาจารย์เข้าร่วมในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทั้งจากกองบริหารการศึกษา และกองทรัพยากร

บุคคลจัดขึ้น 
๑.๔ ให้อาจารย์เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมสอนในวิชาอื่นๆ ตามที่ส านัก

วิชาสหวิทยาการ และคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด 
๑.๕ ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและมอบหมาย

ให้ดูแลนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรก าหนด 

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
          ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการสอนและการวิจัย และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
  ๒.๑.๒ จัดให้มีการพัฒนาโครงการวิจัย การขอทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้เกิดงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  ๒.๑.๓ ให้มีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดการประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 ๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วม

การด าเนินโครงการในการจัดบริการวิชาการ การร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่มในการบริการ
วิชาการต่าง ๆ  

 ๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และตีพิมพ์
บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย 

 ๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



มคอ.๒ 

๔๐ 
 

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การบริหารหลักสูตร  
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักวิชาสหวิทยาการก ากับดูแลการบริหารงานทาง

วิชาการทั้งหมด และเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ส่วนในหลักสูตรนั้น ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม
และรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

๑. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย 

๒. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

๓. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

๑. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน  

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรในทุก ๆ ๓-๕ ปี 

๓. มีการประเมินหลักสูตรโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด้วย  

๔. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

๑. หลักสูตรอ้างอิงกับมาตรฐาน
ที่ก าหนดมีความทันสมัย และ
มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 

๒. การประเมินประมวลรายวิชา 
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ได้
มาตรฐาน 

๓. ผลการประเมินของคณาจารย์
จากส านักวิชาสหวิทยาการ 

๔. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 

๕. ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาจากนักศึกษา 

๖. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ปี 

๗. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 



มคอ.๒ 

๔๑ 
 

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

ส านักวิชาสหวิทยาการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้แก่
หลักสูตร เพื่อจัดซื้อต ารา ครุภัณฑ์ และสื่อ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 

      ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ความพร้อมด้านต ารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษา ระบบ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของหลักสูตรธรณีศาสตร์ โดยหน่วยคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี และห้องสมุดของหลักสูตรธรณีศาสตร์ ทั้งหนังสือทั่วไปและหนังสือเฉพาะทาง ให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่และพอเพียง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน การ
ค้นคว้า การจัดท ารายงาน การศึกษาอิสระท่ีหลักสูตรก าหนดได้อย่างพอเพียง 

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับห้องสมุด และฐานข้อมูลเอกสารอื่นๆ โดยความรับผิดชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการชี้แนะเพื่อเข้าถึงหนังสือ ต ารา และเอกสารวิชาการที่สามารถค้นคว้าเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
มีการจัดเจ้าหน้าที่  และบรรณารักษ์ห้องสมุด วิทยาเขตกาญจนบุรี รับผิดชอบในการ

ประสานงานกับอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อจัดซื้อ จัดหา เอกสาร หนังสือ ต ารา ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนของ
รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการด้านข้อมูล
ข่าวสารทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในหลักสูตร และให้มีการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากร จากนักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร 

 
๓. การบริหารคณาจารย์ 

๓.๑ การรับอาจารย์ใหม ่
การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามคุณวุฒิที่ก าหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู โดยการประเมินจากการสอบ
สัมภาษณ์ และน าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ
สอบก าหนด 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร และผู้รับผิดชอบรายวิชา จะต้องการมีวางแผน 

และการก าหนดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จากมติของที่ประชุมของคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องและตามที่
ส านักวิชาสหวิทยาการก าหนดในแต่ละเรื่อง และจัดให้มีการประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ



มคอ.๒ 

๔๒ 
 

ปรับปรุงหลักสูตร และหาแนวทางในการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
และการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของส านักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อเชิญอาจารย์เป็น

อาจารย์พิเศษในรายวิชา โดยอาจารย์ที่จะเรียนเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษของรายวิชาในหลักสูตรนั้นต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงในวิชานั้นๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนับสนุนต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากส านักวิชาสหวิทยาการ โดยจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาตรี มีความรู้ด้านการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาในการบริการ 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
สามารถจัดท าโครงการเพื่อบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการ

บริการวิชาการ สามารถเป็นผู้ช่วยสอนในบางรายวิชาส าหรับต าแหน่งนักวิชาการการศึกษา และ
ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร รวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
และคณาจารย์ในหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน และการออกภาคสนามของนักศึกษาในหลักสูตร 

 
๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

๕.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  
      เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี จนนักศึกษาจบจากหลักสูตร 

๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
      กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยหรือข้องใจในเรื่องใดเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือผลการ

ประเมินการเรียนการสอนรายวิชา สามารถยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาเพื่อขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาได้ 

 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์แล้ว สามารถเข้า

ท างานตามแหล่งงานที่ต้องการบัณฑิตทั้งในภาครัฐ และเอกชน และมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิตอยู่ในระดับสูง 
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ที่ ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 

๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

  -    

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
๒ ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาต ิ

  -    

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.
๓ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  -    

๔ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

-  -    

๕ 
 
 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

-  -    

๖ 
 
 
 
 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีมีรายละเอียด
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  -    

๗ 
 
 
 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรี ยนรู้  จากผลการประเมิ นการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว   

 -     

๘ 
 
 

อาจารย์ ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 -     

๙ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
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๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี       

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา      ปี
สุ ด ท้ าย /บัณฑิต ใหม่ ท่ีมี ต่ อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

      

๑๒ 
 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕  จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

      

๑๓ หลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละไม่ต่ ากว่า ๘๐ 
มีงานท า และได้เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนด 

      

๑๔ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อง ค์
ความรู้ ให้แ ก่ชุมชน และชุมชนได้น า
ความรู้ ดั งกล่ า ว ไป ใช้ ในการพัฒนา     
หรือด าเนินชีวิตอย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ 
ของข้อมูล 

      

๑๕ มีจัด กิจกรรมให้นักศึกษาได้ เข้ าร่วม   
ตามวันส าคัญต่างๆ และกิจกรรมเสริม
ทักษะท้ังด้านวิชาการและนันทนาการ 

      

๑๖ มีหน่วยงานสนับสนุนหรือท าวิจัยร่วมใน
ด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน       
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หมวดที่ ๘. การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
๑.๑.๑ จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลของจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์ผล

การเรียนในรายวิชาด้วยระบบมาตรฐาน และจัดท าเป็นความลับ มีการตรวจสอบโดยสาขาวิชา และบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากส านักวิชาสหวิทยาการ 

๑.๑.๒ จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 
 ๑.๒.๒ สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร และ / หรือเพื่อนอาจารย์ในหรือ
นอกหลักสูตร 
  
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจาก
บุคคลจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๒.๑ นักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร 
 ๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร 
 ๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๒.๔ ผู้ประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชาฯ ระดับส านักวิชาสหวิทยาการ และระดับมหาวิทยาลัย 
และจากผู้ประเมินจากภายนอก 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๒ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๓ จัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 

 
 



มคอ.๒ 

๔๗ 
 

ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน - 
Prerequisite - 

ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / 
สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ์ / 
สถานการณ ์เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษา 

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  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน - 
Prerequisite - 
 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / 
ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์  / 
สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา 
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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 / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่
ส าคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ ์/ ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา 
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น  และสังคม  การ
ประยุกต์ความรูเ้พื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 

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. 
 

๑.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา 
 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
คิดเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills 
for accurate and appropriate communication. 
 
 



มคอ.๒ 

๔๙ 
 

ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ในลักษณะ
ของบูรณการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสาร
ในชั้นเรียน 

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 - 
 ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนา
ในกลุ่มย่อย 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       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 

การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับ สัดส่วน ความถี่ และความ
น่าจะเป็น  รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  ค าจ ากัดความและการ จ าแนก  การเขียนอย่าง
มีเอกภาพ การใช้ค าเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจ าเพาะ และการท าการอนุมาน 

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. 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๕๐ 
 

ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน)  การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
ในรายละเอียด  การอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนด  การอ่านบทอ่านในเร่ืองที่หลากหลายและท าการสรุปและ
เขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค 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. 
 

๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด 
๑.๒.๑ กลุ่มวิชาภาษา 
 

กญภอ ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและน าเสนอโครงการ   ๓ (๓-๐-๖) 
KAEL 211  English for Project Writing and Presentation 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและน าเสนอโครงการโดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์  การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน  คือ  การฟัง  การพูด  การเขียนและการอ่าน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเตรียม
โครงการ  เช่น   การร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมสมองในกลุ่ม การค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและ
เขียนรายงาน รวมท้ังเทคนิคการเรียนรู้เพื่อน าเสนอผลงานในท่ีประชุมได้ 
 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 as sharing opinions, brainstorming, searching for information, collecting data and 
writing reports, as well as, knowing techniques to prepare for project presentations in conferences. 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๕๑ 
 

๑.๒.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลยี      ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 173  Concept  in Nanotechnology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 

แนะน านาโนเทคโนโลยี  ค าจ ากัดความและพัฒนาการ ผลของขนาด  แนวคิดจากล่างสู่บน การ
ประกอบตัวเอง กลศาสตร์ควอนตัม  และโครงสร้างควอนตัม วัสดุนาโน   ท่อนาโน การเลียนแบบเชิง
โมเลกุล  การจ าลองเชิงโมเลกุล   การเลียนแบบเชิงชีวภาพ  การวิศวกรรมโปรตีนและโครงสร้างดีเอ็นเอเสมือน
ตัวถ่ายทอดสารสนเทศ  ระบบการส่งมอบยา นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางควอนตัม 
อิเล็กทรอนิกส์ระดับโมเลกุล อันตรกิริยาของแสงและอุปกรณ์นาโน การประกอบอุปกรณ์นาโน อุปกรณ์ที่ใช้
ในโครงสร้างนาโน : กล้องจุลทรรศน์แบบลอดผ่านส่องกราด  กล้องจุลทรรศน์แรงเชิงอะตอมและการ
วิเคราะห์ผิว การประยุกต์ในอนาคต 

Introduction to nanotechnology, definition and development, effect of size, bottom up 
approach, self assemble, quantum mechanics and quantum structure, nanomaterial, nanoparticle, 
nanotube, molecular mimic, molecular simulation, biomimetic, protein engineering, DNA structure 
as an information transfer, drug delivery system, nanoelectronics and quantum electronic devices, 
molecular electronics, light interaction and nanodevices, fabrication of nanodevices, equipment 
used in nanostructures, scanning tunneling microscope, atomic force microscope and surface 
analysis, future application. 

 
๑.๒.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ       ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146 Personality Development 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ  
การปรับตัว  การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตส านึกเพื่อด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่า
ของมนุษย์  การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ 
 Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality development; 
appropriate self, mental and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable ways of living; 
realization of human value.  Knowing how to appreciate and differentiate beauty and virtue which are 
foundation of humanness. 



มคอ.๒ 

๕๒ 
 

 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์การ     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260   Administration and Organization Management  
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์การ การน าการอ านวยการ 
การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ด าเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจการ  วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัด
ประเภทสินค้าระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ  ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน  การ
วางแผนการเงิน 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 
finance, how to read financial statements, the important financial ratios, financial planning, 
investment, investment diversification. 

 
๑.๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

 
สวศท  ๑๐๖ ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ     ๓ (๒-๒-๑) 
ENGE 106 Life,  Health  and  Yoga  Practice 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 

ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจ าวันสมัยใหม่ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม   
การศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยาแผนปัจจุบัน ธรรมชาติบ าบัด แมคโครไบโอติคส์ และอื่นๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพ การศึกษาแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และความสัมพันธ์กับสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การศึกษาทางการปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติใน
ชีวิตประจ าวัน ปรัชญาโยคะ ประวัติ หลักการ และผลได้ในด้านสุขภาพของโยคะ ศึกษา ส่วนการปฏิบัติ
โยคะจะเป็นการสอนอาสนะพื้นฐานและระดับกลาง 

The change of modern life style effects on health, food and environment. Study on health 
care of modern medicine, natural therapy, macrobiotics, and others with their effect on health. 
Study on the King’s economic sustaining theory in relationship with physical and mental health’ 



มคอ.๒ 

๕๓ 
 

Study and practice on mindfulness in daiey life. Study on yoga philosophy, history, and principles; 
and its health benefits. Train yoga asana on basic and intermediate levels. 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ 

๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
กญสห ๒๐๙  สถิติขั้นแนะน า        ๒ (๒–๐–๔) 
KAID 209  Introduction to Statistics 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -    

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การ
ประมาณค่าแบบช่วง 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  แคลคูลัส        ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 111  Calculus 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
  ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์
โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิ งอนุพันธ์ การประยุกต์การหา
อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิง
อนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม 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 การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การ
ประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์
มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ 
  Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order 
differential equations, nonlinear first order differential equations, applications of first order 
equations, second order linear equations, applications of second order equations, high order linear 
equations, systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear 
transformations, applications in science. 
 
วทคม ๑๓๕  เคมีทั่วไป ๑        ๒ (๒–๐–๔) 
SCCH 135  General Chemistry I 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -    

อะตอม โมเลกุลและไอออน โครงสร้างของอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ  พันธะเคมี  สมดุล
เคมี  อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี    

Atoms, molecules and ions, Atomic structure, Periodic table, Chemical bonding, Chemical 
thermodynamics, Chemical  kinetics, Chemical equilibrium 
 
วทคม ๑๑๘  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑       ๑ (๐–๓–๒) 
SCCH 118  Chemistry Laboratory I 
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน      วทคม ๑๓๕ 
Corequisite SCCH 118    
  เทคนิคทั่วไปในเคมี และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชา วทคม ๑๓๓ หรือ วทคม ๑๓๕ 
เช่น การหาค่าคงที่ของแก๊ส แบบจ าลองโมเลกุล อุณหเคมี อุณหพลศาสตร์ การหาค่าคงที่อัตราและอันดับ
ของปฏิกิริยา และการหาค่าคงที่สมดุล 
  General techniques in chemistry and some experiments related to lectures (SCCH 133 or 
SCCH 135): determination of gas constant, molecular modeling, thermochemistry, 
thermodynamics, determination of rate constant and reaction order, and determination of 
equilibrium constant 
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๕๕ 
 

วทคม ๑๓๖  เคมีทั่วไป ๒        ๓ (๓–๐–๖) 
SCCH 136  General Chemistry II 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน วทคม ๑๓๕ 
Prerequisite SCCH 135    
 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลของไอออนและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ และธาตุ
เรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์  
 Gases, solids, liquids and solutions, electrochemistry, periodic table and representative 
elements, transition elements, nuclear chemistry, and organic chemistry 
 
วทคม ๑๐๙  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒       ๑ (๐–๓–๒) 
SCCH 109  Chemistry Laboratory II 
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน      วทคม ๑๓๖ 
Corequisite SCCH 136    
 ไฟฟ้าเคมี อนุภาคนาโน การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ ของแข็ง 
 Electrochemistry, Nanoparticles, Organic Synthesis, Inorganic Synthesis, Solid State. 
 
วทชว ๑๒๔  ชีววิทยาทั่วไป ๑       ๒ (๒–๐–๔) 
SCBI 124  General Biology I 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -     

 แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง หลักการ
ถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยา
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 

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. 
 
วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการชีววิทยา ๑      ๑ (๐–๓–๒) 
SCBI 102  Biology Laboratory I 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -     
 ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ 
พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
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 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 -     

 ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจัดหมวดหมู่และ
ความหลากหลายของยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญของเอ็มบริโอ การสร้าง
อวัยวะ โครงสร้างของร่างกายสัตว์และหน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่งอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะธ ารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท 

Biodiversity and 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, respiratory system, circulatory system, excretory 
system,  immune system, homeostasis, hormones, and nervous system. 

 
วทชว ๑๐๔  ปฏิบัติการชีววิทยา ๒       ๑ (๐–๓–๒) 
SCBI 104  Biology Laboratory II 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -    
 ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการท างานของร่างกาย การ
ไหลเวียนเลือด 
 Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and 
development; nervous system and control of body function; circulatory system 
 
วทฟส ๑๖๗  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑     ๓ (๓–๐–๖) 
SCPY 167  Physics for Applied Science I 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -   
 กลศาสตร์ :  จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและ
การชน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนท่ีแบบแกว่งกวัด 
 กลศาสตร์ของไหล :  สถิตศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล  



มคอ.๒ 
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 อุณหพลศาสตร์:  อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  เอนโทรปีและกฎข้อที่
สองของอุณหพลศาสตร์  

คลื่น : การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น การสะท้อน การหักเห การซ้อนทับของคลื่น เสียงและการได้ยิน  
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นน่ิง 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  ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒     ๓ (๓–๐–๖) 
SCPY 168  Physics for Applied Science II 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -   

ทัศนศาสตร์ : ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 
 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก : แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ แรงแม่เหล็ก  
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าข้ันพื้นฐาน 

กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมพ์-ตัน 
สเปกตรัมของอะตอม สมมติฐานของเดอบรอยส์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) ฟังก์ชันคลื่น สมการคลื่นของชเรอ
ดิงเงอร์ อะตอมไฮโดรเจน เลเซอร์  
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างของนิวเคลียส  ความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน พลังงานยึด
เหนี่ยวแรงนิวเคลียร์ การสลายของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีที่มีต่อสสาร  
การตรวจหาและการวัดรังสี การจ าแนกอนุภาค 
 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 
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Astrophysics : Solar system , universe, stars 
 
วทฟส ๑๑๐  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป       ๑ (๐–๓–๒) 
SCPY 110  General Physics Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -  

การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะก าลังศึกษา 
  Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students 
in each faculty 

 
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) 

 
กญธศ ๑๐๑  ธรณีวิทยารอบตัว       ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 101 Geology Around Us 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 

แนะน าความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา การก าเนิด ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ภูเขา
ไฟ แผ่นดินไหว แร่ หิน ดิน และวัฏจักรทางธรณีวิทยา ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล แผนที่ภูมิ
ประเทศ แผนที่ทางธรณีวิทยา ฯลฯ ทัศนศึกษาธรณีวิทยาในระหว่างสุดสัปดาห์และหรือในโอกาสเหมาะสม 

Introductory to our planet, origin, composition, changes of earth crust, volcanoes, 
earthquake, minerals, rocks, soil and geologic cycle, aerial photography, remote sensing, 
topographic maps, geological maps etc. numbers of weekend field trips. 
 
กญธศ ๒๐๑  หลักธรณีศาสตร์       ๓(๓-๐-๖) 
KAGS 201 Principles of Geoscience 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 หลักพื้นฐานทางธรณีศาสตร์ ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกส์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าเนิดและ
วิวัฒนาการของโครงสร้างส าคัญๆ ในโลกของเรา ดิน หิน แร่ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน แผ่นดินไหว การ
เกิดภูเขา ภูเขาไฟ น้ า และ กระบวนการทางกายภาพที่ก าหนดรูปร่างและธรณีสัณฐานของโลก ธรณีศาสตร์
ประยุกต์ และการใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในการแปลความหมายทางธรณีศาสตร์ 
 Basic principles of geology, geochemistry, and geophysics. Processes in earth science, 
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 
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shaping the earth and landforms. Applied geology and the use of these principles in the 
interpretation of geologic history. 
 
กญธศ ๒๐๒  ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกลและธรณีสัณฐานวิทยา ๓ (๒–๓–๖) 
KAGS 202  Aerial Photography, Remote Sensing and Geomorphology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
 เทคนิครูปถ่ายทางอากาศและการรับรู้ระยะไกลเบื้องต้น การแปลความหมายลักษณะทาง
ธรณีวิทยาจากรูปถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เช่น โครงสร้าง ชั้นหิน ลักษณะธรณีสัณฐานบนผิวโลก
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการแปรสัณฐาน ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และกระบวนการทางธรณีวิทยา 
 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. 
 
กญธศ ๒๑๑  ผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่      ๓ (๓–๐–๖) 
KAGS 211  Crystallography and Mineralogy 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๑๐๑ 
Prerequisite KAGS 101 
 สัณฐานและโครงสร้างของผลึก ธรรมชาติของผลึก การจ าแนกและระบบผลึก ๖ ระบบ การก าเนิด 
แร่เกิดร่วม สมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์ การจ าแนก และการตรวจสอบแร่สามัญ 
 Crystalline state, general study of the six crystal systems. Genesis, associations, physical 
and chemical properties of common minerals. Classification and identification of common minerals. 
 
กญธศ ๒๑๒  ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่     ๑ (๐–๓–๒) 
KAGS 212  Crystallography and Mineralogy Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๑๐๑ 
Prerequisite KAGS 101 

ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น สัณฐานและโครงสร้างของผลึก การจ าแนก ระบบ
ผลึก ๖ ระบบ การจ าแนก และการตรวจสอบแร่สามัญต่างๆ 

Laboratory related to lecture, i.e. morphology and crystalline structures, classification of the 
six crystal systems. Classification and identification of common minerals. 

 
กญธศ ๒๑๓  ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่    ๓ (๓–๐–๖) 
KAGS 213  Petrography and Ore Microscopy 
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วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๑๑ และ กญธศ ๒๒๓ 
Prerequisite KAGS 211 and KAGS 223 

ผลึกศาสตร์ทาง x-ray เบื้องต้น สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของวัตถุโปร่งใส โปร่งแสงและวัตถุทึบแสงกับ
การประยุกต์ใช้ตรวจสอบจ าแนกชนิดแร่ ล าดับการตกผลึกของแร่ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสง
โพลาไรซ์ชนิดส่องผ่าน การจ าแนกชนิดแร่ การก าเนิด การปรากฏให้เห็นและการตรวจสอบแร่ส าคัญๆ ผลึก
แร่และองค์ประกอบทางเคมี 

Introduction to X-ray crystallography, optical properties of none opaque substances and 
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. 

 
กญธศ ๒๑๔  ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่   ๑ (๐–๓–๒) 
KAGS 214  Petrography and Ore Microscopy Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจสอบและจ าแนกชนิดแร่โปร่งใสและทึบ
แสง และล าดับการตกผลึกของแร่ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แร่ชนิดโปร่งใส โปร่งแสงและทึบแสง ผลึก
แร่กับองค์ประกอบทางทางเคมี 
 Laboratory exercises related to lecture, i.e. identification and classification of transparent 
and opaque minerals and minerals paragenesis, mineral crystals and chemical composition.  
 
 
กญธศ ๒๒๓  วิทยาหิน        ๒ (๑–๓–๓) 
KAGS 223  Lithology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๑๐๑ 
Prerequisite KAGS 101 

ลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย การจ าแนกหิน 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ รายละเอียดของหิน และ ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาหิน เช่น ลักษณะทางกายภาพของ
หินด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย การจ าแนกหิน การพิสูจน์เอกลักษณ์ รายละเอียดของหิน  

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. 
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กญธศ ๒๒๕  ตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหิน     ๓ (๓–๐–๖) 
KAGS 225  Sedimentology and Stratigraphy 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๑๐๑ 
Prerequisite KAGS 101 
 หลักพื้นฐานของการเรียงล าดับชั้นหินและตะกอนวิทยา การใช้ความสัมพันธ์ของชั้นตะกอนในการ
ดิ่งและแนวระนาบเพื่อความเข้าใจประวัติของแอ่งตะกอน เช่น สภาวะแวดล้อมและการผันแปรในช่วงเวลา
ต่างๆ ในอดีต ตรวจสอบลักษณะและส่วนประกอบของหินที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การกระจาย การสะสมตัว 
การกลายเป็นหิน การจ าแนก และการแผ่กระจายของชนิดหินตะกอน  
 Basic principle of stratigraphy and sedimentology, vertical and horizontal relationships of 
layered earth materials as a key to understanding basin history, past depositional environments 
and their transformation through time. Examine of sedimentary rock features and compositions as 
related to origin, dispersion, deposition, diagenesis, classification and general distribution.  
 
กญธศ ๒๒๖  ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหิน    ๑ (๐–๓–๒) 
KAGS 226  Sedimentology and Stratigraphy Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การเรียงล าดับชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน 
โครงสร้างเนื้อหิน และซากดึกด าบรรพ์ ประวัติการสะสมตัวของตะกอนในช่วงเวลาต่างๆ ลักษณะสภาพแอ่ง
สะสมตะกอนโบราณ การก าเนิดหินตะกอน  
 Laboratory exercises related to lecture, i.e. stratigraphic sequences, stratigraphic 
orientation, rock structure, texture, fossils, depositional history of the basin, paleo-features of  the 
basin and sedimentary rock formation. 
 
กญธศ ๒๓๑  บรรพชีวินวิทยา       ๒ (๒–๐–๔) 
KAGS 231  Paleontology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 

ซากดึกด าบรรพ์ และการเปลี่ยนแปลงในยุคธรณีกาล ซากดึกด าบรรพ์ของพืชและสัตว์ การ
ด ารงชีวิตและสภาพแวดล้อมในอดีต รูปพรรณสัณฐาน การจ าแนก การวิวัฒนาการ และการเรียงล าดับชั้น
หินตะกอน 

Fossils both plants and animals, their mode of life, morphology, classification, evolution 
and stratigraphic sequence. 
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กญธศ ๒๓๒  ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา      ๑ (๐–๓–๒) 
KAGS 232  Paleontology Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจวิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานและ
ก าหนดซากดึกด าบรรพ ์ทั้งพืชและสัตว์ 
 Laboratory exercises related to lecture, i.e. identification and classification of fossils, plants 
and animals. 
 
กญธศ ๒๔๒  ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนาม และการเขียนรายงานทางธรณีวิทยา ๓ (๒–๓–๕) 
KAGS 242  Graphic, Field Methods and Report Writing in Geology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
 การศึกษาเทคนิคทางเรขาคณิตส าหรับแสดงและอธิบายโครงสร้างทางธรณีวิทยา การวาดรูปและ
การเขียนเส้นโครงแผนท่ีแบบสเตริโอกราฟฟิก อุปกรณ์ส ารวจภาคสนาม แนวคิดและเทคนิคงานส ารวจทาง
ธรณีศาสตร์ การศึกษาหินกลุ่มต่างๆ ในภาคสนาม การท าแผนที่ธรณีวิทยารายละเอียดและการเก็บตัวอย่าง 
และรูปแบบการเขียนรายงานทางธรณีวิทยาที่แนะน า หัวข้อเรื่อง โครงเรื่อ ง สารบัญ แผนที่ แผนภูมิ 
รูปภาพ ตาราง การอ้างอิง เป็นต้น 
 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. Geologic reports. And 
recommended geological report writing patterns; title, outline, sequences of contents, maps, figure, 
table, reference cited, etc. 
 
กญธศ ๒๖๐  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค      ๓ (๐–๙–๖) 
KAGS 260  Regional Geology Field Study 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ กญธศ ๒๒๕ และ กญธศ ๒๔๒ 
Prerequisite KAGS 201, KAGS 225, and KAGS 242 
 การศึกษาทางภาคสนามเกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆ และศึกษาการล าดับชั้นหิน 
โครงสร้างทางธรณีวิทยา และแหล่งทรัพยากรธรณีของพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมการบรรยายและทัศนศึกษา ๒ สัปดาห์ต่อเนื่องกัน
ระหว่างปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
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 Field observation of geological processes and studies of stratigraphy, structural geology, 
geomorphology, and mineral deposits of Western, Central, Eastern, Northeastern Plateau and 
Northern Highland. Two weeks of lectures and field trip during summer. 
 
กญธศ ๓๐๑  ธรณีวิทยาโครงสร้าง       ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 301 Structural Geology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
 ลักษณะการแผ่กระจายและการก าเนิดโครงสร้างของหิน หลักการเบื้องต้นของการเกิดความเค้น 
ความเครียด พฤติกรรมและกลไกการเปลี่ยนลักษณะของหิน การก าเนิดโครงสร้างส าคัญหลักๆ ของโลก  
หลักพื้นฐานของกลศาสตร์หิน และสมบัติทางวิศวกรรมของหินต่างๆ 
 Structural features of rocks, their distribution and origins. Introduction to stress and strain, 
deformation behavior 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.  
 
กญธศ ๓๐๒  ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง     ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 302 Structural Geology Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
  ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การพิจารณาชนิดโครงสร้างของหิน ความเค้น
และความเครียด การเขียนเส้นโครงสร้างแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก การเขียนภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา 
  Laboratory excercies related to lecture, i. e. structural features classification, stress and 
strain in rocks, stereographic projection of structural features, structural cross-section. 
 
กญธศ ๓๐๔  ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน      ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 304 Tectonics 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
 การศึกษาลักษณะใต้พื้นผิวโลก และโครงสร้างที่ส าคัญของโลก และกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิด
ลักษณะเหล่านั้น เช่น การแยกตัวของใต้พื้นสมุทร การเคลื่อนที่ของทวีป การก่อเกิดภูเขา ประวัติการแปร
สัณฐานทางธรณีของโลก โครงร่างของการแปรสัณฐานในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
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 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 future.  
 
กญธศ ๓๑๑  ศิลาวิทยา        ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 311 Petrology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๑๓ และ กญธศ ๒๑๔ 
Prerequisite KAGS 213 and KAGS 214  
 สมบัติ การก าเนิด แหล่งแร่ โครงสร้าง การจ าแนกประเภท และความเป็นมาของหิน วิธีการ
วิเคราะห์หิน ส่วนประกอบทางแร่และสมบัติทางเคมีรวมถึงกระบวนการต่างๆ ทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่
ท าให้เกิดชนิดหิน โดยแผ่นหินบาง 

Properties origin resource structural and classification of rock methods of analysis 
mineralogy, chemical properties of rocks including the tectonic processes by thin section 
   
กญธศ ๓๑๒  ปฏิบัติการศิลาวิทยา       ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 312 Petrology Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite -  
  การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย การศึกษาหินโดยใช้กล้องจุลทรรศน์  การ
วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง เนือ้หิน ส่วนประกอบทางแร่ และสภาวะแวดล้อมของการสะสมตัวในอดีต  
 Laboratory exercise related to lecture, study of rocks under microscope, structure, texture 
particle analysis, mineralogical chemical composition and paleo-environment of the deposits. 
 
กญธศ ๓๑๕  อุทกธรณีวิทยา       ๓ (๒-๓-๕) 
KAGS 315 Hydrogeology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
 วัฏจักรน้ า การก าเนิดและการเคลื่อนไหวของน้ าบาดาล ชั้นหินอุ้มน้ าและชลศาสตร์บ่อบาดาล เคมี
ของน้ าบาดาล คุณภาพน้ าบาดาล สารปนเปื้อนและการปรับปรุงคุณภาพน้ า หลักการส ารวจแหล่งน้ าบาดาล 
เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ระบบอุทกธรณีวิทยาของประเทศไทย 

Water cycles, origin, occurrence and movement of groundwater, aquifer and well 
hydraulics,  water chemistry and quality contaminant transport, remedation. Groundwater 
exploration, monitoring technology and hydrologic system analysis. Hydrologic conditions of 
Thailand. 
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กญธศ ๓๑๖  ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 316 Petroleum Geology and Energy Resources 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
  ธรณีวิทยาปิโตรเลียม ก าเนิด เคลื่อนย้าย แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม สมบัติทางเคมีของปิโตรเลียม 
และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ศกัยภาพแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติและปริมาณส ารอง ระบบพลังงานของโลก 
น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้ า ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ 
  Petroleum Geology, origin and mobility and petroleum reservoirs; chemical properties of 
petroleum and other hydrocarbon. Oil and gas potential and reserve. World energy system, oil and 
gas, hydro-power, bio-gas, solar energy, etc. 
 
กญธศ ๓๒๓  ธรณีวิทยาประเทศไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 323 Geology of Thailand 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๖๐ 
Prerequisite KAGS 260 
  ธรณีวิทยาสัณฐาน วิวัฒนาการทางธรณีวิทยา การเรียงล าดับชั้นหิน ซากดึกด าบรรพ์ และศักยภาพ
แหล่งทรัพยากรธรณีของประเทศไทย 
  The tectonic setting, evolution, stratigraphy, and paleontology of Thailand, including the 
mineral resources and their potential. 
 
กญธศ ๓๔๑  คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา     ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 341 Computer in Geology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 

แนวความคิดในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูล
สารสนเทศ และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา และน าเสนอข้อมูล 

Concept of computer and geological task.  Application of Information Technology (IT) and 
Geographic Information System (GIS) in analyzing  information and presentation 
 
กญธศ ๓๕๑  ธรณีฟิสิกส์        ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 351 Geophysics 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
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  หลักพื้นฐานของธรณีฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์กับการศึกษาธรณีวิทยาใต้พื้นผิว ได้แก่ 
วิธีการทางความโน้มถ่วงง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และทางคลื่นไหวสะเทือน 
  Basic principles of geophysics. Application of geophysics to the study of subsurface 
geology: gravity, magnetic, electric fields and seismic methods 
 
กญธศ ๓๕๒  ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์       ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 352 Geophysics Laboratory 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
  หลักพื้นฐานของธรณีฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์กับการศึกษาธรณีวิทยาใต้พื้นผิว ได้แก่ แรง
โน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และทางคลื่นไหวสะเทือน 
  Basic principles of geophysics. Application of geophysics to the study of subsurface 
geology: gravity, magnetic, electric fields and seismic methods 
 
กญธศ ๓๖๐  ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม     ๔ (๐-๑๒-๘) 
KAGS 360 Field Geology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๖๐ กญธศ ๓๐๑ และ กญธศ ๓๒๓ 
Prerequisite KAGS 260, KAGS 301, and KAGS 323 
 แปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศของบริเวณที่ศึกษา ส ารวจและเขียนแผนที่ธรณีวิทยาลงบนแผน
ทีภู่มิศาสตร์ จัดท าแผนที่ธรณีวิทยา ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา และรายงานการส ารวจธรณีวิทยาในพื้นที่
ศึกษา 
 Aerial photos interpretation of study areas. Geological mapping techniques on topographic 
map. Preparation of a geologic map, geologic section and a geologic report of the area. 
 
กญธศ ๓๗๑  ธรณีพิบัติภัย        ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 371 Geohazards 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 
 ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับธรณีวิทยา การเฝ้าระวัง และการบรรเทาทุกข์ พิบัติภัยที่มีสาเหตุจาก
ภายในโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และพิบัติภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก เช่น แผ่นดินถล่ม 
แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล น้ าท่วม การปนเปื้อนของชั้นน้ าบาดาล เป็นต้น 
 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. 
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กญธศ ๓๘๑  ธรณีเคมี        ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 381 Geochemistry 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน วทคม ๑๓๖ 
Prerequisite SCCH 136 

ก าเนิดและการกระจายตัวของธาตุต่างๆ วัฐจักรของธรณีเคมีที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก ในชั้น
อุทกภาพและในชั้นธรณีภาค และการผุพังทางเคมีของหิน และเคมีของดิน การเคลื่อนย้ายของธาตุและ
กระบวนการทางธรณีเคม ีการก าเนิดแร่เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหินและหินน้ ามัน) และปิโตรเลียม 
 Origin and distribution of the chemical elements. Geochemical cycles operating in the 
earth’s atmosphere, hydrosphere and lithosphere, chemical weathering of earth material and soil 
geochemistry. Mobilization of elements and geochemical processes. Origin of solid fuel (coal and 
oilshales) and petroleum. 
 
กญธศ ๓๙๓  สัมมนา ๑        ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 393 Seminar I 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน 
Prerequisite Instructor Approval 
 นักศึกษาแต่ละคนจะต้องน าเสนอผลงานจากโครงงานของนักศึกษาเอง หรือน าเสนอในหัวข้อเรื่องที่
น่าสนใจในห้องสัมมนา นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนจะต้องเข้าฟังสัมมนาด้วย 
 Each student required to present a seminar on his/her project result or any other 
interesting topic. All registered students are expected to participate in the session. 
 
กญธศ ๔๑๑  เศรษฐธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 411 Economic Geology and Geology of Ore Deposits 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๑๓ 
Prerequisite KAGS 213 
  ก าเนิด การปรากฏ และธรณีแปรสัณฐาน วิทยาแร่ และการจ าแนกชนิดของแหล่งแร่ พัฒนาการทาง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าเนิดแหล่งแร่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางเคมีของการก าเนิดแร่ การส ารวจแร่ 
แร่เศรษฐกิจของประเทศไทย 
  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 mineral formation. Meneral exploration, economic minerals of Thailand 
 
กญธศ ๔๖๑  การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์      ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 461 Geoscience Internship 
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วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๓๖๐ 
Prerequisite KAGS 360 
 การฝึกงานด้านธรณีวิทยา ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทเอกชน หรือกับภาคราชการ 
 Job training in Geoscience other related Geology with private companies or Governmental 
Sectors concerned 
 
กญธศ ๔๙๑  โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๑      ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 491 Senior Project in Geoscience I 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน 
Prerequisite Instructor Approval 

นักศึกษาแต่ละคนจะต้องท าโครงงานที่เกี่ยวกับงานด้านธรณีศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและน าเสนอผลงานจากการศึกษาที่ได้ให้กับคณะกรรมการของสาขาวิชาธรณี
ศาสตร ์ตอนปลายภาคการศึกษา 
 Each student will have to carry out a special senior project (Senior Project in Geoscience) 
in geosciences and/or relevant subject. He or she is expected to submit the report and gives oral 
presentation to the Geoscience academic committee at the end of the semester. 
 

๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก) 
 
กญธศ ๓๒๑  ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี      ๒ (๒-๐-๔) 
KAGS 321 Quaternary Geology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๒๕ 
Prerequisite KAGS 225 

ศึกษา การสะสมตะกอนยุคควอเทอร์นารี วิทยาหิน การล าดับชั้นและการกระจายตัวของตะกอน 
และเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารี 

Recent sediments of Quaternary deposits, lithology, stratigraphy, distribution of the 
sediments and the important geologic events in Quaternary Period. 
 
กญธศ ๔๐๑  ดาราศาสตร์เบื้องต้น       ๓ (๓-๑-๖) 
KAGS 401 Introduction to Astronomy 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน - 
Prerequisite - 
 ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ ก าหนดต าแหน่ง
ของวัตถุท้องฟ้าที่สัมพันธ์กับต าแหน่งบนโลก การหาทิศทาง ทรงกลมท้องฟ้า ต าแหน่งของวัตถุบนทรงกลม
ท้องฟ้า การใช้แผนที่ดาว กลุ่มดาว เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลาจันทรคติ เวลาท้องถิ่น และเวลา
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มาตรฐานสากล ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ เอกภพ กาแล็กซี ดาว
ฤกษ์ ดาวเคราะห์ สามารถน าความรู้ทางดาราศาสตร์พื้นฐานไปใช้ในการอธิบายและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่อไป 
  History of astronomy, how to locate object in celescial sphere related to the location on the 
earth, celescial sphere, how to use star map, times, the relation between Sun, Earth and Moon, 
Solar system, galaxy, universe, planet, basic astronomy in daily life. 
 
กญธศ ๔๐๒  ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 402 Geology of Southeast Asia 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๓๒๓ 
Prerequisite KAGS 323 

ก าเนิดและโครงร่างของการแปรสัณฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาของภูมิภาค การเปรียบเทียบการล าดับชั้นหินของพื้นที่ ศักยภาพทรัพยากรธรณี และแหล่งแร่ใน
ภูมิภาค 
 Origin and tectonic framework of Southeast Asia, Regional geologic structures, Geology 
and stratigraphic correlation of the area. Potential and depositional of geology resources in region 
 
กญธศ ๔๑๕  อัญมณีวิทยา        ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 415 Gemology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๑๓ 
Prerequisite KAGS 213 

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางทัศนศาสตร์ของอัญมณีประเภทต่างๆ เทคนิคการ
ตรวจสอบอัญมณีอย่างง่าย การใช้เครื่องมือทางอัญมณีในการตรวจพิสูจน์และตรวจสอบคุณภาพอัญมณี 
การก าเนิดอัญมณี แหล่งอัญมณีประเภทต่างๆ ของประเทศและของโลก 

Physical, chemical and optical properties of each type of gemstones, simple techniques on 
gems identification, gems quality examination with instruments, origin, occurrence of gemstone 
deposits in Thailand and elsewhere. 
 
กญธศ ๔๒๔  ศิลาวิทยาหินตะกอน       ๓ (๒-๓-๕) 
KAGS 424 Sedimentary Petrology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๑๓ 
Prerequisite KAGS 213 

ขบวนการของการตกตะกอน อนุภาค เนื้อ และโครงสร้างของหินตะกอน เนื้อประสม และตะกอน
เนื้อประสาน การจ าแนกหินตะกอน และการศึกษาวิเคราะห์เชิงศิลาวิทยา เชิงเคมี และการสังเกตใน
ภาคสนาม 
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Process of sedimentation. Sedimentary particles, texture, structure of clastic and none 
clastic sedimentary rocks. Sedimentary rock classification and study through petrographical and 
chemical analysis and field observations. 
 
กญธศ ๔๒๕  ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร      ๓ (๒-๓-๕) 
KAGS 425 Igneous and Metamorphic Petrology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๑๓ 
Prerequisite KAGS 213 
 หินหนืดของโลก การตกผลึกของหินหนืด และแร่ประกอบหินอัคนี การประเมิน การเขียนรายงาน 
และการเปรียบเทียบส่วนประกอบของหินอัคนี รูปลักษณ์ของมวลหินอัคนี บทบาทของก๊าซในหินหนืด การ
จ าแนกหินอัคน ีขบวนการแปรสภาพและหินแปร เนื้อหินแปรและการจัดแบ่งกลุ่มหินแปร 

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; classification of igneous rocks and igneous rocks of Thailand; metamorphism 
and metamorphic rocks; metamorphic texture; metamorphic facies and series. 
 
กญธศ ๔๓๒  ซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 432 Vertibrate Fossils 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๓๑ 
Prerequisite KAGS 231 

ซากดึกด าบรรพ์ประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลัง การด ารงชีวิตของมัน รูปพรรณ สัณฐาน การจ าแนก 
การวิวัฒนาการ และการปรากฏในล าดับช้ันหิน กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และไดโนเสาร์ 
Study of vertebrate fossils: their mode of life, morphology, classification, evolution and stratigraphic 
sequence. Special emphasis on mammal and dinosaur. 
 
กญธศ ๔๓๓  ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและเรณูวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 433 Invertibrate Fossils and Palynology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๓๑ 
Prerequisite KAGS 231 

ซากดึกด าบรรพ์ประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การด ารงชีวิตของมัน รูปพรรณ สัณฐาน การ
จ าแนก การวิวัฒนาการ และการปรากฏอยู่ของซากดึกด าบรรพ์ในล าดับชั้นหิน กลุ่ม ซากดึกด าบรรพ์ที่บ่ง
บอกอายุที่ชัดเจน และค าจ ากัดความด้านเรณู ลักษณะ องค์ประกอบ และชนิดของเรณูและสปอร์ ชนิดและ
ส่วนประกอบทางเรณูวิทยาของสังคมพืชยุคต่างๆ อนุกรมวิทยา การใช้เรณูวิทยา ศึกษาระบบนิเวศน้ าจืด 
น้ ากร่อย และน้ าเค็ม การใช้วิธีการทางเรณูวิทยาบอกสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของการสะสมตัวของ
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ตะกอนในอดีต การหาอายุโดยวิธีการทางเรณูวิทยาและทางคาร์บอนสิบสี่ การประยุกต์ใช้เรณูวิทยาในทาง
โบราณคดี การส ารวจน้ ามันและถ่านหิน 

Invertibrate fossils: their mode of life, morphology, classification, evolution and stratigraphic 
sequence. Special emphasis on the index fossils. Fossils reflect their paleon-enviroment of 
deposition. Emphasis on fossil pollens and spores, of different periods in geologic times, their 
mode of occurrence and distribution; reconstruction of the paleon-geography. Camparing ages 
obtained from C-14 dating and plant year rings. Uses of Playnology in Archeology, coal and 
petroleum exploration. 
 
กญธศ ๔๔๑  การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 441 Geotourism 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๐๑ 
Prerequisite KAGS 201 

ก าเนิดกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ท าให้เกิดธรณีสัณฐานที่สวยงามและมีลักษณะเฉพาะตัว  การ
พัฒนาแหล่งธรณีเพื่อการท่องเที่ยว ธรณีวิทยากับการตั้งถิ่นฐานชนเผ่าไทยในอดีต การอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อุทยานธรณี และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยาในประเทศ 
 Origin, geologic processes that shaped the attractive and unique landforms. Developing of 
the geological attraction. Geology and the Thai settlement in history. Conservation of tourist 
geologic sites for economic and sustainable development. 
 
กญธศ ๔๕๔  ธรณีฟิสิกส์โลก        ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 454 Solid Earth Geophysics 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๓๕๑ 
Prerequisite KAGS 351 

เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและกระบวนการต่างๆ ภายใต้โลกจากการวัดสมบัติต่างๆ ทางฟิสิกส์
ที่วัดบนผิวโลก ซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์ ความถ่วง แม่เหล็ก ไฟฟ้า และแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นไหวสะเทือนและ
การไหลของมวลความร้อน 

Understand of the characteristics of, and processes within, the Earth’s interior based on 
measurements of physical properties taken on the earth’s surface. These include gravity, 
magnetic, electric and electromagnetic phenomena, seismic waves, and heat flow. 
 
กญธศ ๔๕๕  ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม       ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 455 Petroleum Geophysics 
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วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๓๕๑ 
Prerequisite KAGS 351 

วิธีทางธรณีฟิสิกส์ ผสมผสานเพื่อการส ารวจปิโตรเลียม หลักการแปลผลภาพใต้ดินโดยใช้เทคนิค
คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหที่ใช้ในการส ารวจน้ ามัน ออกแบบการส ารวจ ประมวลผล และแปลความหมาย
ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนหลายช่อง ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ และการแปลผลจากการส ารวจหลุมเจาะ 
 Integrated geophysical methods for petroleum exploration. Fundamentals of subsurface 
imaging by multi-channel seismic reflection techniques as used in oil exploration. Covers survey 
design, acquisition, processing, and interpretation in both 2-D and 3-D seismic reflection data and 
wire-line logging. 
 
กญธศ ๔๕๖  ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 456 Environmental and Engineering Geophysics 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๓๕๑ 
Prerequisite KAGS 351 
 แนะน าการส ารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม โดยเฉพาะการประยุกต์กับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิศวกรรม 
 Introduction to field methods of geophysical exploration, especially as applied to 
environmental and engineering problems. 
 
กญธศ ๔๗๓  ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 473 Engineering Geology 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๓๐๑ 
Prerequisite KAGS 301 

สมบัติของหินและองค์ประกอบของหินในทางงานวิศวกรรม แนะน ากลศาสตร์หิน ธรรมชาติ และ
สมบัติของดินในงานวิศวกรรม กิจกรรมด้านการก่อสร้างต่างๆ เช่น การสร้าง เขื่อน เหมืองหิน เหมืองแร่ 
การก่อสร้างถนน การเจาะอุโมงค์ การขุดเจาะใต้ดิน กับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเทคนิค
การส ารวจวิศวกรรมธรณี 
 Studies physical properties of rocks in engineering work, 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 and 
including the geotechnical survey techniques. 
 
กญธศ ๔๗๔  ธรณีศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 474 Geoscience and Environmental Management 
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วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๓๘๑ และ กญธศ ๓๑๕ 
Prerequisite KAGS 381 and KAGS 315 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ การตรวจวิเคราะห์ 
การจ าแนกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพิบัติภัยธรรมชาติ และพิบัติภัยเกี่ยวกับกิจกรรมมนุษย์ การจัดการ
ทรัพยากรธรณี เช่น ปิโตรเลียม แร่ วัสดุก่อสร้าง และน้ า การประเมินผลกระทบต่อส่งแวดล้อม การจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต่างๆ แนวทางและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมและ/หรือ
แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

Basic principle of 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 type of projects. Direction and methodology of environmental, controlling 
and/or solving the existed environmental problems. 
 
กญธศ ๔๘๒  ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร    ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 482 Pedology and Geology for Agriculture 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน วทคม ๑๓๖ 
Prerequisite SCCH 136 

ธรณีสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน ชั้นหน้าตัดดิน โดรงสร้างดิน การ
จ าแนกดิน ศักยภาพดิน หลักการท าแผนที่ดิน และทรัพยากรดินของไทย บทบาทของวัตถุธรณีใน
การเกษตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

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 involve 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. 
 
กญธศ ๔๘๔  การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGS 484 Basin Analysis 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน กญธศ ๒๒๕ 
Prerequisite KAGS 225 

การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอนโดยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษากระบวนการที่ควบคุมรอยเลื่อนที่เลื่อน
ตัวในแนวดิ่งของแผ่นธรณีภาค อันก่อให้เกิดแอ่งสะสมตะกอน กระบวนการทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่ท า
ให้เกิดการทรุดตัวลงของแอ่งในสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกัน 
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 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. 
 
กญธศ ๔๙๒  โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๒      ๒ (๐-๖-๔) 
KAGS 492 Senior Project in Geoscience II 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน 
Prerequisite Instructor Approval 

นักศึกษาแต่ละคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ต้องท าโครงงานที่เกี่ยวกับงานด้านธรณีศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นโครงงานที่ต่อเนื่องกับโครงงานทางธรณีศาสตร์ ๑ นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและ
น าเสนอผลงานจากการศึกษาที่ได้ให้กับคณะกรรมการของสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ตอนปลายภาคการศึกษา 

Each student who enrolled this course has to carry out a special senior project (Senior 
Project in Geoscience II) in geoscience and/or relevant subject and this can be the second phase 
or the continuation of the KAGS 491. The student is expected to submit his/her report and gives 
oral presentation to the Geoscience academic committee at the end of the semester. 
 
กญธศ ๔๙๓  สัมมนา ๒        ๑ (๐-๓-๒) 
KAGS 493 Seminar II 
วิชาที่ต้องผ่านก่อน ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน 

Prerequisite Instructor Approval 
นักศึกษาแต่ละคนจะต้องน าเสนอผลงานจากโครงงานของนักศึกษาเอง หรือน าเสนอในหัวข้อเรื่องที่

น่าสนใจในห้องสัมมนา นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนจะต้องเข้าฟังสัมมนาด้วย 
 Each student required to present a seminar on his/her project result or any other 
interesting topic. All registered students are expected to participate in the session. 
  
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   
         นักศึกษาจะต้องเลือกอย่างน้อย ๖ หน่วยกิตจากวิชาใดๆ ก็ได้ ที่เปิดสอนในคณะอื่นๆ ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือตามที่หลักสูตรก าหนด 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข 

 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
และ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อค่านิยมองค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก ข 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 
ผลการเรียนรู้ในตารางแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา มี

ความหมายดังน้ี 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รักษาสิทธิและเคารพสิทธิของผู้อื่น รักษาคุณค่าและศักดิ์ศรีของนักธรณีวิทยา 
๑.๒ รักษาวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และสังคม มีความเคารพต่อกฏ

ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
๑.๓ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ผู้อื่น และ

สังคม  
๑.๔ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒. ด้านความรู ้
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านธรณีศาสตร์  
๒.๒ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
๒.๓ สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ 
๒.๕ มีทักษะในการท าโครงงานวิจัยด้านธรณีศาสตร์ 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
๓.๒ สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์

แนวทางหรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้านวิชาการ/วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ 
๔.๒ สามารถท างานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิกกลุ่ม และมีความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน 
๔.๔ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมใน

การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 
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๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ รวมท้ังเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวชิา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                   
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย์                   
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนษุย์                   
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                   
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑                   
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒                   
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓                   
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔                   
๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด  
กจศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์การ                   
กญภอ ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและน าเสนอโครงงาน                   
วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลย ี                   
ศศพฐ ๑๔๖  การพัฒนาบุคลิกภาพ                   
สวศท ๑๐๖ ชีวิตและสขุภาพกับการฝึกโยคะ                   
๒. หมวดวชิาเฉพาะ  
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รายวชิา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
กญสห ๒๐๙ สถิติขัน้แนะน า                   
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส                   
วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ                   
วทคม ๑๓๕ เคมีทั่วไป ๑                   
วทคม ๑๓๖ เคมีทั่วไป ๒                   
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑                   
วทคม ๑๐๙ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒                   
วทชว ๑๒๔  ชีววิทยาทั่วไป ๑                   
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒                   
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑                   
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๒                   
วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑                   
วทฟส ๑๖๘ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒                   
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                   
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ  
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)  
กญธศ ๑๐๑ ธรณีวิทยารอบตวั                    
กญธศ ๒๐๑ หลักธรณีศาสตร ์                   

กญธศ ๒๐๒ ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกลฯ                   
กญธศ ๒๑๑ ผลึกศาสตร์และวิทยาแร ่                   
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รายวชิา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
กญธศ ๒๑๒ ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร ่                   
กญธศ ๒๑๓ ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่                   
กญธศ ๒๑๔ ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่                   
กญธศ ๒๒๓ วิทยาหิน                   
กญธศ ๒๒๕ ตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหนิ                   

กญธศ ๒๒๖ ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการล าดับชั้นหิน                   
กญธศ ๒๓๑ บรรพชีวินวิทยา                   
กญธศ ๒๓๒ ปฏิบัติการบรรพชวีินวิทยา                   
กญธศ ๒๔๒ ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนาม และการเขียนรายงานฯ                   
กญธศ ๒๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค                   
กญธศ ๓๐๑ ธรณีวิทยาโครงสร้าง                   

กญธศ ๓๐๒ ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง                   

กญธศ ๓๐๔ ธรณีแปรสัณฐาน                   
กญธศ ๓๑๑ ศิลาวิทยา                   
กญธศ ๓๑๒ ปฏิบัติการศิลาวิทยา                   

กญธศ ๓๑๕ อุทกธรณีวิทยา                   
กญธศ ๓๑๖ ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรพัยากรพลังงาน                   
กญธศ ๓๒๓ ธรณีวิทยาประเทศไทย                   

กญธศ ๓๔๑ คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา                   
กญธศ ๓๕๑ ธรณีฟิสิกส ์                   
กญธศ ๓๕๒ ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์                   
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รายวชิา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
กญธศ ๓๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม                   
กญธศ ๓๗๑ ธรณีพิบัติภัย                   

กญธศ ๓๘๑  ธรณีเคมี                   

กญธศ ๓๙๓ สัมมนา ๑                   
กญธศ ๔๑๑ ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวิทยาแหล่งแร่                   
กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้านธรณีศาสตร ์                   

กญธศ ๔๙๑ โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๑                   
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก)  

กญธศ ๓๒๑ ธรณีวิทยาควอเทอร์นาร ี                   

กญธศ ๔๐๑ ดาราศาสตร์เบื้องต้น                   

กญธศ ๔๐๒ ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                   

กญธศ ๔๑๕ อัญมณีวิทยา                   

กญธศ ๔๒๔ ศิลาวิทยาหินตะกอน                   

กญธศ ๔๒๕ ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร                   

กญธศ ๔๓๒ ซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง                   

กญธศ ๔๓๓ ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและเรณูวิทยา                   

กญธศ ๔๔๑ การท่องเทียวเชิงธรณีวิทยา                   

กญธศ ๔๕๔  ธรณีฟิสิกส์โลก                   

กญธศ ๔๕๕ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม                   

กญธศ ๔๕๖ ธรณีฟิสิกส์วศิวกรรมและสิ่งแวดล้อม                   
กญธศ ๔๗๓ ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม                   
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รายวชิา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ 
๓. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
กญธศ ๔๗๔ ธรณีศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม                   

กญธศ ๔๘๒ ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร                   

กญธศ ๔๘๔ การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน                   

กญธศ ๔๙๒ โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๒                    

กญธศ ๔๙๓ สัมมนา ๒                   
๓.หมวดวิชาเลือกเสรี  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อค่านิยมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol University Core Values) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกับค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 

M A H I D O L 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๑.๑ รักษาสิทธิและเคารพสิทธิของผู้อื่น รักษาคุณค่าและศักดิ์ศรีของนักธรณีวิทยา        
๑.๒ รักษาวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และสังคม มีความเคารพต่อกฏ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

       

๑.๓ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และ
สังคม  

       

๑.๔ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ        
๒. ด้านความรู้  
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านธรณีศาสตร์        
๒.๒ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ        
๒.๓ สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
๒.๔ มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่        
๒.๕ มีทักษะในการท าโครงงานวิจัยด้านธรณีศาสตร ์        
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๓.๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ        
๓.๒ สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์แนวทาง
หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้านวิชาการ/วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกับค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 

M A H I D O L 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์        
๔.๒ สามารถท างานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิกกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

       

๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน        
๔.๔ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ        
 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
๕.๑ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา        

๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม        

๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ รวมท้ังเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม        
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค  

รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. ชื่อ  อาจารย์ปริญญา พุทธาภิบาล 

 
๒. คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

Ph.D. Geology La Trobe University, Melbourne, Australia ๒๕๒๘ 
B.Sc. Geology University of New South Wales, Australia ๒๕๑๗ 

 
๓. สังกัด  สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ  

- ธรณีวิทยาและธรรมชาติของแหล่งทรัพยากรธรณี หิน แร่ และถ่านหินของประเทศไทยและของ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 

- การศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ แบบองค์รวม เข้าใจปัญหาจุดอ่อน 
จุดแข็ง และแนวทางการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
แผ่นดิน 
 

๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ 
๕ ปี 
- Thailand Earthquake Risk : Geological and Tectonic Model., Journal of Geological 

Society of Thailand. Accepted for Publication in March 2011. 
- Geothermal and Seismic Evidence for a Southeastern Continuation of the Three 

Pagodas Fault Zone in the Gulf of Thailand., Geological Resources-November, 11-13, 
2010, Phuket, Thailand (6.1) Abstracts Volume, Geophysics 2010 (6.2) Paper 
accepted for publishing in the Proceedings of the 5th International Conference on 
Applied Geophysics. 

- Sinkhole hazard evaluation at Ban Din So School, Kanchanaburi, Western Thailand, a 
possible far-filed effect from the M 9.15 Sumatra Earthquake on December 26, 2004 7th 
AOGS Meeting, August 2010, Hyderabad, India, Abstract Volume.  

- Paleoseismology Study of  The Ranong Fault Zone in Prachuap Khiri Khan Province, 
South Central Thailand., Paper accepted for publishing in Advances in Geoscience, 
Solid Earth., November, 2010 
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- Paleoseismology study of the Ranong Fault in Prachuab Kiri khan province, South 
Central Thailand, 6th AOGS Meeting, August 2009, Singapore, Abstract Volume. 

- Earthquake risk of Thailand and bordering area, International Conference on Tectonics 
of Northwestern Indochina, Chiang Mai, Thailand, Abstract Volume p. 12. 

- Active Fault Study of the Sri Sawat Fault at Ban Thung Makok, Danchang, Suphanburi, 
Western Thailand., Proceedings of the International Symposia on Geoscience 
Resources and Environment of Asian Terrains “GREAT.,2008”, Special Issue of Bulletin 
of Earth Science of Thailand (Best, 2008) 

 
๖. ผลงานอื่น ๆ  

- The Stratigraphy of Ban Khao Wong Phra Chan Area, A Possible Western Flank of 
Another Tertiary Basin in Lower Central Thailand. Proceedings of the Geothai’ 07 
International Conference on Geology of Thailand : Toward Sustainable Development 
and Sufficiency Economy, Bangkok, pp. 358 – 361. 

- Geophysical Investigation of Hot Spring Sites in Kanchanaburi with Reference to Local 
Tourism Development., Proceedings of the Geothai’07 International Conference on 
Geology of Thailand : Toward Sustainable Development and Sufficiency Economy, 
Bangkok, pp.104 – 118. 

- Tectonic Evlution of the Kampaengsaen Basin, Nakorn Pathom, Central Thailand, From 
PTTEP Seismic Data., Proceedings of the Geothai’07 International Conference on 
Geology of Thailand : Toward Sustainable Development and Sufficiency Economy, 
Bangkok, pp.331 – 337.  
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๑.  ชื่อ อาจารย์ธิติ ตุลยาทิตย์ 
๒. คุณวุฒิ 
 คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 
 PhD Geophysics University of Leeds, UK ๒๕๔๑ 
 MSc Geology Queen’s University, Kingston, Canada ๒๕๓๔ 
 วท.บ. ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๒๔ 
 
๓. สังกัด สาขาธรณีศาสตร์ ส านักสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญ 

 - ธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ (Airborne Geophysics) 
 - ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี แร่ หิน ฯลฯ ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 - ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน (Plate Tectonics) ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

 - ธรณีอนุรักษ์ (Geoconservation) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) 
รวมถึงแหล่งธรณี (Geosite) ความหลากหลายทางธรณี (Geodiversity) การท่องเที่ยวธรณี 
(Geotourism) และอุทยานธรณี (Geopark) 

 - ธรณีพิบัติภัย (Geohazards)  
 
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ี
เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี – 
 
๖. ผลงานอื่นๆ  

- ธิติ  ตุลยาทิตย์  และคณะ , 2551, การจัดท าพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ: พื้นที่ดินเค็ม ชุมชนไฮหย่อง จังหวัดสกลนคร ใน เอกสานประกอบรายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดการดินเค็มและดินทรายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11-12 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 87-102.  

- ธิติ ตุลยาทิตย์, 2551, น าชมมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ทรัพย์ในดินพระนครศรีอยุธยา 
ฉบับปี 2551 กรมทรัพยากรธรณี หน้า 35-60. 

- ธิติ ตุลยาทิตย์, 2550, รายงานการศึกษาแนวแผ่นดินทรุดตัวพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และ
แนวทางการบริหารจัดการ, รายงานวิชาการ ฉบับที่ กธท. 1/2550 กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี, 
84 หน้า 

- ธิติ ตุลยาทิตย์, 2550, รายงานการส ารวจธรณีฟิสิกส์ รอยเล่ือนระนอง-คลองมะรุ่ย, รายงานวิชาการ ฉบับที่ 
กธท. 2/2550 กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี, 88 หน้า 

- จรินทร์ ตุลยาทิตย์, 2545. ปั้นดินให้เป็นดาว (เคราะห์). ข่าวสารสมาคมธรณีวิทยา, พ.ย. 2544 – มี.ค. 2545, 
หน้า 2 – 5.  
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- จรินทร์ ตุลยาทิตย์, 2544. การส ารวจและแปลความหมายข้อมูลความเข้มสนามแม่เหล็ก . กองเศรษฐ
ธรณีวิทยา, รายงานวิชาการ ฉบับที่ กศ 6/2544, 57 หน้า. 

- จรินทร์ ตุลยาทิตย์ และคณะ, 2542.การส ารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศกับการพัฒนาประเทศ. กองเศรษฐ
ธรณีวิทยา, กรมทรัพยากรธรณี, วารสารเศรษฐธรณีวิทยา, ฉบับที่ 4, 8 หน้า. 

- จรินทร์ ตุลยาทิตย์ และ เฉิดฉัน โพธิไชยา, 2537. การประยุกต์ใช้ข้อมูลกริดระดับความสูงภูมิประเทศในการ
ท าแผนที่ธรณีวิทยา: วิธีการและเทคนิคในการสร้างแผนที่ธรณีวิทยา – ภูมิประเทศด้วยคอมพิวเตอร์. กอง
เศรษฐธรณีวิทยา, กรมทรัพยากรธรณ,ี รายงานเศรษฐธรณีวิทยาฉบับที่ 15/2537, 54 หน้า. 

- จรินทร์ ตุลยาทิตย์, 2536. การแปลความหมายข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ บริเวณเทือกเขาภูสะนาว จังหวัด
เลย. กองเศรษฐธรณีวิทยา, กรมทรัพยากรธรณ,ี รายงานเศรษฐธรณีวิทยา, ฉบับที่ 7/2536, 16 หน้า. 

- จรินทร์ ตุลยาทิตย์, 2536. การบินส ารวจวัดค่าความเข้มกัมมันตรังสี: วิธีการและการประยุกต์ใช้. ใน: เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ “การใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศในการท าแผนที่และส ารวจทรัพยากร
ธรณี”, โครงการพัฒนาทรัพยากรธรณี, หน้า 5-1 – 5-14. 

- Tulyatid, D., 2009. Sustainable and “Green” Development of Geological Resources in Thailand. 
Thematic Session, 46th CCOP Annual Meeting, Vung Tao, Vietnam, (Abstract and paper).  

- Tulyatid, J., 2001. Application of the Airborne Geophysical Data on Mapping of Suture Zones and 
Metallogenic Provinces of Thailand. Technical Report no. EGD 12/2001, Economic Geology 
Division, Department of Mineral Resources, Bangkok, 42 p. 

- Tulyatid, J., and Charusiri, P., 1999. The Ancient Tethys in Thailand as indicated by the Nationwide 
Airborne Geophysical Data. In: Proceedings of an International Symposium: Shallow Tethys (ST) 
5, 1 – 5 February, Chiang Mai, Thailand, p. 335 – 352. 

- Tulyatid, J., Wisedsind, W., and Rangubpit, W., 1999. Mae Chan Suture: New Evidence from 
Airborne Geophysical Data. In: Proceedings of International Symposium on Shallow Tethys (ST) 
5, 1 – 5 February, Chiang Mai, Thailand, p. 382 – 388. 

- Tulyatid, J., and Fairhead, J.D., 1998. Tectonic development of Central Thailand: new evidence from 
airborne geophysical data. Regional Tectonics Paper 16, in: Programme and Abstracts for the 
Ninth Regional Congress on Geology, Mineral and Energy Resources of Southeast Asia – 
GEOSEA’98, Geological Society of Malaysia, 17 – 19 August, Kuala Lumpur, Malaysia, p. 45.  

- Tulyatid, J., 1997. Application of airborne geophysical data to the study of Cenozoic basins in 
Central Thailand. Unpublished PhD Thesis, School of Earth Sciences, University of Leeds, UK, 
325 p. 

- Tulyatid, J., and Fairhead, J. D., 1996. Application of combined aeromagnetic and radiometric 
mapping of geological structure in Central Thailand. Expanded Abstract PF 1.6, in: Expanded 
Abstracts with Biographies 1996 Technical Program Volume II, SEG International Exposition and 
Sixty-sixth Annual Meeting, November, 10 – 15, Denver, p. 1,391 – 1,394. 

- Tulyatid, J., 1995. Production of Nationwide Aeromagnetic Analytic Signal Grid of Thailand. A 
Mineral Resources Development Division Report no. 2/1995, Department of Mineral Resources, 
Bangkok, 25 p. 
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- Tulyatid, J., 1995. Production of Nationwide Aeromagnetic Reduction to the Pole, Reduction to the 
Equator, and Its Derivative Grids of Thailand. A Mineral Resources Development Division Report 
no. 3/1995, Department of Mineral Resources, Bangkok, 25 p. 

- Tulyatid, J., 1994. Airborne Geophysical Data Interpretation of the Trang – Satun – Songkhla – 
Phatthalung Area: A Preliminary Study. Economic Geology Report No. 16/1994, Mineral 
Resources Development Project, Royal Thai Department of Mineral Resources, Bangkok, 
Thailand, 93 p. 

- Tulyatid, J., and Tongchit, P., 1993. Preliminary Airborne Geophysical Data Interpretation of Mae 
Hong Son – Pai – Chiang Dao Area. Under the Mineral Resources Development Project, 
Economic Geology Report no. 6/1993, Economic Geology Division, Royal Thai Department of 
Mineral Resources, Bangkok, Thailand, 78 p. 

- Tulyatid, J., 1993. Airborne Geophysical Data Processing and Enhancement at the Department of 
Mineral Resources (MRDP Phase II). In: Proceedings on a Technical Meeting/Workshop on 
Application of Airborne Geophysical Data for Mapping and Prospecting for Geological Resources. 
Royal Thai Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand, p. 3-1 – 3-13. 

- Tulyatid, J., 1992. Airborne Radiometric Data Interpretation as an Aid to Granitic Terrain Mapping: A 
Case Study for Hua Hin – Pran Buri Area. South Central Thailand. In: C. Piancharoen (editor-in-
chief). Proceedings of a National Conference on Geologic Resources of Thailand: Potential for 
Future Development, Bangkok, Thailand, p. 86 – 104. 

- Galong, W., and Tulyatid, J., 1992. Airborne Geophysical Data Interpretation of Eastern Loei Area: 
An Aid for Geological Mapping and Mineral Exploration. In C. Piancharoen (editor-in-chief). 
Proceedings of a National Conference on Geologic Resources of Thailand: Potential for Future 
Development, Bangkok, Thailand, p. 70 – 85. 

- Tulyatid, J., 1991. A 40Ar/39Ar geochronological study of deformed meta-granitoid rocks adjacent to 
the Hua Hin – Pran Buri fault system, Peninsular Thailand. Unpublished M.Sc. Thesis, Queen’s 
University, Kingston, Ontario, Canada, 351 p. 
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๑. ชื่อ  อาจารย์ทรงคุณ  บุญชัยสุข 
 

๑. คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 
Ph.D. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย มหิดล ๒๕๕๕ 
M.Sc. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย มหิดล ๒๕๕๐ 

B.Sc.(2nd 
Honors) 

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ๒๕๔๗ 

    
๒. สังกดั  สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
๓. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ  

- DC resistivity 
- Magnetotelluric 
- Earthquake Seismology 

 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ 

๕ ปี  

- S. Noisagool, S Boonchaisuk, P. ornsopin, W. Siripunvaraporn., 2014  “Thailand’s 
crustal properties from tele-seismic receiver function studies”, Tectonophysics, 632:64-
75.  

- 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.  

- 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. 

๕. ผลงานอื่น ๆ   

- 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.  
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๑. ชื่อ  อาจารย์วราภรณ์ ตรีพรหม 
 
๒. คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 
วท.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์

ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล  
      
๖. สังกดั  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี 
 
๓. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ  

- Microfabrication of lab on a chip 
- Miniaturization of lab on chip for environmental monitoring with spectrometry 
- Monitoring of toxic substances in food safety and agricultural products 

 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ในรอบ 

๕ ปี  

- การสร้างและการน าอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิ กไปตรวจวัดปริมาณไนเตรตและไนไตรท์ใน
กระบวนการผลิตน้ าผลไม้เพื่อการส่งออก ๒๕๕๒ 

- การสร้างและการน าอุปกรณ์ไมโครฟูอิดิกแบบพกพาได้ไปใช้ตรวจดูสารหนูในน้ าดื่ม : 
การศึกษาการตรวจวัดสารหนูด้วยปฏิกิริยาเรืองแสงทางเคมี (ระยะที่ ๑) ๒๕๕๑ 

- Sattrupinat  T., Satienperakul  S., Threeprom  J., Youngvises N., Som-aum  W., 
Determination of arsenic in water sample on microfluidic device with 
chemiluminescence detection. Pure and Applied Chemistry International Conference 
2009, 14-16 January 2009, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.  

- Som-aum  W., Li H., Liu J., Lin  J.M.,  Determination of arsenate by 
sorption  preconcentration on resin beads on a simple microfluidic device with 
chemiluminescence detection. Analyst. 2008; 133: 1169-75. 

- Threeprom  J., Meelabson  R., Som-aum  W., Lin J.M. Simultaneous Determination of 
Cr(III) and Cr(VI) with Prechelation of Cr(III) Using Phthalate by Ion Interaction 
Chromatography with C-18 Column. Talanta. 2007; 71: 103-8. 
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- Som-aum  W., Threeprom  J., Li H., Lin  J.M. Determination of Chromium(III) and Total 
Chromium Using Dual Channels on Glass Chip with Chemiluminescence Detection. 
Talanta. 2007; 71: 2062-8.  

๕. ผลงานอื่น ๆ   

- New Chiral-Microemulsion Electrokinetic Chromatography for the Separation of 
Enantiomeric basic Drugs. 1st Thai-Japanese Students’s Scientific Exchange Meeting, 2-3 
November 2006, Osaka, Japan.  

- Study on the Formation of Vanadomolybdoarsenate Complex for Luminol 
Chemiluminescence by Simplex Optimization Method. 1st Thail-Japanese Students’s 
Scientific Exchange Meeting, 2-3 November 2006, Osaka, Japan.  

- Enhanced Sensitivity and Selectivity in the Determination of Metals Using U-shape Cell 
Detection, Ethylenediaminetetraacetic Acid and Vancomycin-Partial Filling Methods. 2006 
China-Japan-Korea Symposium on Environmental Analytical Chemistry, 15-16 September 
2006, Chongqing,, China.  

- Determination of Pb(II), Cu(II) and Fe(III) with Capillary Electrophoresis Using 
Ethylenediaminetetraacetic Acid as a Complexing Agent and Vancomycin as a Complex 
Selector. Analytical Science. 2006 Sep; 22: 1179-84.  

- Capillary Electrophoresis for the Simultaneous determination of Metals by Using 
Ethylenediaminetetraacetic Acid as Complexing Agent and Vancomycin as Complex 
Selector. Chinese Journal of Chemistry, 2006 Oct; 24: 1747-53.  

- Determination of Cr(III)-EDTA and Cr(VI) by Ion Interaction Chromatography Using a C-18 
Column. 28th International Symposium and Exhibit on High Performance Liquid Phase 
Separations and Related Techniques, 12-18 June 2004, Philadelphia, USA. 

- Ion Interaction Chromatographic Method for the Determination of Benzoic and Sorbic Acids 
in Beverages.  7th Asian Conference on Analytical Sciences, 28-31 July 2004, Hong Kong 
Baptist University, Hong Kong, China.  

- Application of Ion Interaction Chromatographic Method for the Analysis of Anions. 7th 
Asian Conference on Analytical Sciences, 28-31 July 2004, Hong Kong Baptist University, 
Hong Kong, China. 

- Flame Atomic Absorption spectrometric Determination of Chromium(III) and Total 
Chromium in Water Samples by FI-Online Preconcentration System Using Knotted 
Reactor. The 11th International Beijing Conference and Exhibition on Instrumental 
Analysis, 20-23 October 2005, Beijing, China.  
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- Separation of Enantiomeric Basic Drugs by Microemulsion Electrokinetic Chromatography 
Using Chiral 2-Octanol as the Oil Core. 14th Asia Young Analytical Chemist Session 2006 
(AYACS-2006), 14 September 2006, Chongqing, China. 

- Determination of Chromium (III) and Total Chromium Using Dual Channel on Glass Chip 
with Chemiluminescence Detection. 14th Asia Young Analytical Chemist Session 2006 
(AYACS-2006), 14 September 2006, Chongqing, China. 
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๑. ชื่อ  อาจารย์ขวัญชนก จันทร์สว่าง 
 
๒. คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 
วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าลังรอผลงานตีพิมพ์ 
วศ.ม. นิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 
วศ.บ. เครื่องจักรกลการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๑ 

 
๓. สังกัด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี 
 
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ  

- Gemstone Enhancement 
- Model of Defects in Crystalline Solids 

 
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้ใน

รอบ ๕ ปี  
- การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยวิธีการปรับสี (อยู่ในช่วงด าเนินการ) 

 
๖. ผลงานอื่น ๆ  - 
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ภาคผนวก ง 

สาระการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

ส านักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

..................................................... 

๑. หลักสูตรดังกล่าวน้ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
     เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑     
 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๗๓  
     เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนีเ้ร่ิมใช้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗/๒๓๗๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๓ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เสนอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง
หลักสูตร ประกอบกับวิทยาเขตกาญจนบุรีได้จัดตั้งตนเองเป็นส านักวิชาสหวิทยาการ  
 ดังนั้นหลักสูตรธรณีศาสตร์ จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ สกอ. โดย
ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรธรณีศาสตร์ ส านักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ  
 
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

๕.๑ ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ที่เป็นอักษร ๔ ตัวแรก จากเดิม “วทธศ (SCGS)” เปลี่ยนเป็น “กญธศ
(KAGS)” ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชา วทธศ ๑๐๐ (SCGS 100) 

๕.๒ ปรับปรุงสาระ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยจ าแนก ดังนี ้
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๙๘ 
 

ก. ปรัชญา 
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๐ สาระที่ปรับปรุง 

หลักสูตรธรณีศาสตร์เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ
ความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ และ
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อการผลิตบัณฑิตและ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดี เพื่อประโยชน์ของ
สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์ 

หลักสูตรธรณีศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ มุ่งสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม มีเจตคติ
อันดี ง ามในการประกอบวิชาชีพ  มีความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นในวิชาชีพ บูรณาการ
ความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ 
คอมพิว เตอร์ทางธรณี  วิศวกรรมธรณี  และ
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์ความรู้ เพื่อการผลิตบัณฑิต ผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพดี และการพัฒนางานด้าน
ธรณี รวมทั้งให้บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อ
ประโยชน์ ของสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์ 
 



มคอ.๒ 

๙๙ 
 

ข. วัตถุประสงค์ 
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๐ สาระที่ปรับปรุง 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ 
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในปัจจุบันและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสามารถในการคิด การ
วิเคราะห์ และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมเต็มภาคภูมิ มีความรับผิดชอบ
และความเกื้อกูลต่อสังคม 
 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาธรณีศาสตร์และ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในปัจจุบันและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสามารถในการคิด การ
วิเคราะห์ และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม เต็มภาคภูมิ มีความรับผิดชอบ
และความเกื้อกูลต่อสังคม 
     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 
บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ ดังนี้ 
     ๑. มีความรูพ้ื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
วิชาพื้นฐานด้านธรณีศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้ 
     ๒. สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้
ทางด้านธรณี เพื่อปฏิบัติงานในภาคสนามและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๓. ประยุกต์เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีด้านธรณี มาใช้กับงานด้านธรณีในสาย
งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
     ๔. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการงานด้าน
ธรณี ศ าสตร์  แล ะการว างแผนการส า รว จ
ธรณีวิทยาภาคสนาม  
     ๕. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ  เห็นความส าคัญของ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๐ 
 

ค. คุณสมบัติ 
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๐ สาระที่ปรับปรุง 

๑. ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า ศึ กษาทุ กคนต้ อ งส า เ ร็ จ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติครบตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก าหนดไว้
ส าหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

๒. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะ
ก าหนดไว้เป็นประกาศของคณะวิทยาศาสตร์
เรื่องการสอบคัดเลือกทุกคราวไป  

๑. เข้าศึกษาในระบบปกติโดยผู้ประสงค์จะเข้า
ศึ กษาต้ อ ง เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายวิทยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์ ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  

๒. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้
ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

 
 

๕.๓ ปรับปรุงเนื้อหา ระยะเวลา และหน่วยกิตการสอนของบางรายวิชา ดังนี้ 
 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๐ 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ๑๓ 
หน่วยกติ 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพือ่การพัฒนา
มนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์  
๓ (๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันา
มนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ๑๓ 
หน่วยกติ 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพือ่การพัฒนา
มนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์  
๓ (๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันา
มนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 

คงเดิม/มหาวิทยาลัยก าหนด 

กจสว ๑๐๑ การบรหิารและการจัดการทั่วไป 
๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

กจสว ๑๐๑ การบรหิารและการจัดการทั่วไป 
๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม/หลักสูตรก าหนด 

กลุ่มวิชาภาษา ๙ หนว่ยกิต วชิาภาษา กลุ่มวิชาภาษา ๙ หนว่ยกิต วชิาภาษา  
ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
(๒ รายวิชา) ตามระดับคะแนนที่คณะศิลป
ศาสตร์จัดสอบวัดความรู ้

ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
(๒ รายวิชา) ตามระดับคะแนนที่คณะศิลป
ศาสตร์จัดสอบวัดความรู ้

คงเดิม/มหาวิทยาลัยก าหนด 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓(๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓(๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓(๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓(๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓(๒-๒-๕)  
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓(๒-๒-๕)  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ คงเดิม/มหาวิทยาลัยก าหนด 



มคอ.๒ 

๑๐๑ 
 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๐ 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 

สื่อสาร ๓(๒-๒-๕) สื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้ จ านวน ๓ หน่วยกิต 
(๑ รายวิชา) ต่อเนือ่งจากระดับคะแนนใน
ตอนต้น 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓(๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓(๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓(๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓(๒-๒-๕) 

กญภอ ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขยีนและ
น าเสนอโครงการ ๓(๓-๐-๖) 

หลักสูตรก าหนด 

วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลย ี๒(๒-๐-
๔) 

วทฟส ๑๗๓ แนวคิดนาโนเทคโนโลย ี๒(๒-๐-
๔) 

คงเดิม/หลักสูตรก าหนด 

สวศท ๑๐๖ ชีวติและสขุภาพกับการฝกึโยคะ 
๓(๒-๒-๕) 

สวศท ๑๐๖ ชีวติและสขุภาพกับการฝกึโยคะ 
๓(๒-๒-๕) 

คงเดิม/หลักสูตรก าหนด 

หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๘ หน่วย
กิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๘ หน่วย
กิต 

 

วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั  ๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั  ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามญั ๓ (๓-
๐-๖) 

วทคณ ๑๖๖ สมการเชิงอนุพันธ์สามญั ๓ (๓-
๐-๖) 

คงเดิม 

วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขัน้แนะน า ๒ (๒-๐-
๔) 

กญสห ๒๐๙ สถิตขิั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนรายวิชา 

วทคม ๑๓๕ เคมีทั่วไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) วทคม ๑๓๕ เคมีทั่วไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑ ๑ (๐-๓-
๒) 

วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑ ๑ (๐-๓-
๒) 

คงเดิม 

วทคม ๑๓๖ เคมีทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๓๖ เคมีทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

วทคม ๑๐๙ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒ ๑ (๐-๓-
๒) 

วทคม ๑๐๙ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒ ๑ (๐-๓-
๒) 

คงเดิม 

วทชว ๑๒๔ ชวีวิทยาทัว่ไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๒๔ ชวีวิทยาทัว่ไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

วทชว ๑๐๒ ปฏิการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๒) วทชว ๑๐๒ ปฏิการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๒) คงเดิม 

วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชวีวิทยา ๒ ๑ ๐-๓-๒) วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชวีวิทยา ๒ ๑ ๐-๓-๒) คงเดิม 

วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

วทฟส ๑๖๘ ฟิสิกสส์ าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๖๘ ฟิสิกสส์ าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-
๒) 

วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-
๒) 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาบังคับ ๖๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ ๖๗ หน่วยกิต  
กญธศ ๑๐๑ ธรณีวิทยารอบตวั ๑ ๑ (๐-๓-๒) กญธศ ๑๐๑ ธรณีวิทยารอบตวั ๑ ๑ (๐-๓-๒) คงเดิม 
กญธศ ๒๐๑ หลักธรณีศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) กญธศ ๒๐๑ หลักธรณีศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
กญธศ ๒๐๓ การถ่ายภาพทางอากาศ การ
รับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา ๒ (๒-๐-
๔) 

กญธศ ๒๐๒ การถ่ายภาพทางอากาศ การ
รับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา ๓ (๒-๓-
๕) 

ค าบรรยายรายวิชา/เนื้อหา/โครงสร้างหน่วย
กิต/รหัสวิชา 

กญธศ ๒๐๔ ปฏิบัติการการถ่ายภาพทาง  ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๒๐๓ อยู่ใน



มคอ.๒ 

๑๐๒ 
 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๐ 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 

อากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณีสณัฐาน
วิทยา ๑ (๐-๓-๒) 

รายวิชา กญธศ ๒๐๒ 

กญธศ ๒๑๑ ผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่ ๓ (๓-
๐-๖) 

กญธศ ๒๑๑ ผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่ ๓ (๓-
๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๒๑๒ ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ และ
วิทยาแร่ ๑ (๐-๓-๒) 

กญธศ ๒๑๒ ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ และ
วิทยาแร่ ๑ (๐-๓-๒) 

คงเดิม 

กญธศ ๒๑๓ ศิลาวรรณนาและจุลทรรศน
ศาสตร์ทางแร่ ๓ (๓-๐-๖) 

กญธศ ๒๑๓ ศิลาวรรณนาและจุลทรรศน
ศาสตร์ทางแร่ ๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๒๑๔ ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุล
ทรรศนศาสตร์ทางแร่ ๑ (๐-๓-๒) 

กญธศ ๒๑๔ ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุล
ทรรศนศาสตร์ทางแร่ ๑ (๐-๓-๒) 

คงเดิม 

กญธศ ๒๒๑ วิทยาหิน  ๑(๑-๐-๒) กญธศ ๒๒๓ วิทยาหิน ๒(๑-๓-๓) ค าบรรยายรายวิชา/เนื้อหา/โครงสร้างหน่วย
กิต/รหัสวิชา 

กญธศ ๒๒๒ ปฏิบัติการวิทยาหิน  ๑(๐-๓-๒)  ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๒๒๑ อยู่ใน
รายวิชา กญธศ ๒๒๓ 

กญธศ ๒๒๕ ตะกอนวิทยาและการล าดับชั้น
หิน ๓ (๓-๐-๖) 

กญธศ ๒๒๕ ตะกอนวิทยาและการล าดับชั้น
หิน ๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๒๒๖ ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการ
ล าดับชั้นหิน ๑ (๐-๓-๒) 

กญธศ ๒๒๖ ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการ
ล าดับชั้นหิน ๑ (๐-๓-๒) 

คงเดิม 

กญธศ ๒๓๑ บรรพชีวินวิทยา ๒ (๒-๐-๔) กญธศ ๒๓๑ บรรพชีวินวิทยา ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

กญธศ ๒๓๒ ปฏิบัติการบรรพชีวนิวทิยา ๑ 
(๐-๓-๒) 

กญธศ ๒๓๒ ปฏิบัติการบรรพชีวนิวทิยา ๑ 
(๐-๓-๒) 

คงเดิม 

กญธศ ๒๔๑ ระเบียบวิธกีารวาดและ
ภาคสนามทางธรณีวิทยา ๒(๑-๓-๔) 

กญธศ ๒๔๒ ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนาม 
และการเขียนรายงานทางธรณีวิทยา ๓(๒-๓-
๕) 

ชื่อวชิา/ค าบรรยายรายวชิา/เนื้อหา/โครงสร้าง
หน่วยกติ/รหัสวิชา 

กญธศ ๒๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค ๓ 
(๐-๙-๖) 

กญธศ ๒๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค ๓ 
(๐-๙-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๓๐๑ ธรณีวิทยาโครงสร้าง ๓ (๓-๐-๖) กญธศ ๓๐๑ ธรณีวิทยาโครงสร้าง ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

กญธศ ๓๐๒ ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง 
๑ (๐-๓-๒) 

กญธศ ๓๐๒ ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง 
๑ (๐-๓-๒) 

คงเดิม 

กญธศ ๓๐๓ ธรณีวิทยาในประเทศไทย ๒(๒-
๐-๔) 

กญธศ ๓๒๓ ธรณีวิทยาประเทศไทย ๓ (๓-๐-
๖) 

ค าบรรยายรายวิชา/เนื้อหา/โครงสร้างหน่วย
กิต/รหัสวิชา 

กญธศ ๓๐๔ ธรณีแปรสัณฐาน ๒ (๒-๐-๔) กญธศ ๓๐๔ ธรณีแปรสัณฐาน ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

กญธศ ๓๑๑ ศิลาวิทยา ๒ (๒-๐-๔) กญธศ ๓๑๑ ศิลาวิทยา ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

กญธศ ๓๑๒ ปฏิบัติการศิลาวิทยา ๑ (๐-๓-๔) กญธศ ๓๑๒ ปฏิบัติการศิลาวิทยา ๑ (๐-๓-๔) คงเดิม 

กญธศ ๓๑๓ อุทกธรณีวิทยา ๒(๒-๐-๔) กญธศ ๓๑๕ อุทกธรณีวิทยา ๓(๒-๓-๕) ค าบรรยายรายวิชา/เนื้อหา/โครงสร้างหน่วย
กิต/รหัสวิชา 

กญธศ ๓๑๔ ปฏิบัติการอุทกธรณีวิทยา ๑ (๐-
๓-๒) 

 ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๓๑๓ 

กญธศ ๓๑๖ ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและ
ทรัพยากรพลังงาน ๓ (๓-๐-๖) 

กญธศ ๓๑๖ ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและ
ทรัพยากรพลังงาน ๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๓๒๑ ธรณีวิทยาควอเทอร์นาร ี๒ (๒-
๐-๔) 

 คงเดิม/ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ
เลือก) 

กญธศ ๓๔๑ คอมพวิเตอร์ในงานธรณีวิทยา ๑ กญธศ ๓๔๑ คอมพวิเตอร์ในงานธรณีวิทยา ๑ คงเดิม 



มคอ.๒ 

๑๐๓ 
 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๐ 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 

(๐-๓-๒) (๐-๓-๒) 
กญธศ ๓๔๒ การเขียนรายงานทางธรณีวิทยา 
๑(๐-๓-๒) 

 ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๒๔๑ 

กญธศ ๓๕๑ ธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-
๔) 

กญธศ ๓๕๑ ธรณีฟิสิกส์ ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

กญธศ ๓๕๒ ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ขั้นแนะน า 
๑ (๐-๓-๒) 

กญธศ ๓๕๒ ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ ๑ (๐-๓-
๒) 

คงเดิม 

กญธศ ๓๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม 
๔ (๐-๑๒-๘) 

กญธศ ๓๖๐ ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม 
๔ (๐-๑๒-๘) 

คงเดิม 

กญธศ ๓๗๑ ธรณีพิบัติภัย ๒ (๒-๐-๔) กญธศ ๓๗๑ ธรณีพิบัติภัย ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

กญธศ ๓๘๑ ธรณีเคมีขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) กญธศ ๓๘๑ ธรณีเคม ี๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

 กญธศ ๔๐๑ ดาราศาสตร์เบื้องต้น ๓(๓-๑-๔) รายวิชาใหม ่
กญธศ ๓๙๓ สัมมนา ๑ ๑ (๐-๓-๒) กญธศ ๓๙๓ สัมมนา ๑ ๑ (๐-๓-๒) คงเดิม 

กญธศ ๔๑๑ ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร ์และ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ๒ (๒-๐-๔) 

กญธศ ๔๑๑ เศรษฐธรณีวิทยาและธรณีวิทยา
แหล่งแร่ ๒ (๒-๐-๔) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๑๒ พลังงานและธรณีวิทยาทาง
ปิโตรเลียม ๓ (๓-๐-๖) 

 ยกเลิก 

กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์ ๒ 
(๐-๖-๔) 

กญธศ ๔๖๑ การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์ ๒ 
(๐-๖-๔) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๙๑ โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๒ (๐-
๔-๖) 

กญธศ ๔๙๑ โครงงานทางธรณีศาสตร์ ๒ (๐-
๔-๖) 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาเลือก  กลุ่มวิชาเลือก  
 กญธศ ๓๒๑ ธรณีวิทยาควอเทอร์นาร ี๒ (๒-

๐-๔) 
คงเดิม/ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) 

กญธศ ๔๐๒ ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ๒(๒-๐-๔) 

กญธศ ๔๐๒ ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ๓(๓-๐-๖) 

โครงสร้างหน่วยกติ/รหสัวชิา 

กญธศ ๔๐๓ ธรณีวิทยาภาคตะวันตกของไทย 
๓(๓-๐-๖) 

 ยกเลิก 

กญธศ ๔๑๓ การใช้ประโยชน์แร่และแหล่ง
สินแร่ของโลก  

 ยกเลิก 

กญธศ ๔๑๔ เศรษฐศาสตร์เหมอืงแร ่  ยกเลิก 
กญธศ ๔๑๕ อัญมณีวิทยา ๓ (๓-๐-๖) กญธศ ๔๑๕ อัญมณีวิทยา ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
กญธศ ๔๒๑ ศิลาวิทยาหินตะกอน ๒(๒-๐-๔) กญธศ ๔๒๔ ศิลาวิทยาหินตะกอน ๓(๒-๓-๕) ค าบรรยายรายวิชา/เนื้อหา/โครงสร้างหน่วย

กิต/รหัสวิชา 
กญธศ ๔๒๒ ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินตะกอน 
๑(๐-๓-๒) 

 ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๔๒๑ 

กญธศ ๔๒๓ ศิลาวิทยาหินอัคนีและหนิแปร ๒ 
(๒-๐-๔) 

กญธศ ๔๒๕ ศิลาวิทยาหินอัคนีและหนิแปร ๓ 
(๒-๓-๕) 

ค าบรรยายรายวิชา/เนื้อหา/โครงสร้างหน่วย
กิต/รหัสวิชา 

กญธศ ๔๒๔ ปฏิบัติการศิลาวิทยาหินอัคนี
และหินแปร ๑(๐-๓-๒) 

 ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๔๒๓ 

กญธศ ๔๓๑ ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไมม่ีกระดูก
สันหลัง ๓ (๓-๐-๖) 

 ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๔๓๓ ใน
รายวิชา กญธศ ๔๓๓ 

กญธศ ๔๓๒ ซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสัน กญธศ ๔๓๒ ซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสัน คงเดิม 



มคอ.๒ 

๑๐๔ 
 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๐ 

วท.บ. ธรณีศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ 

หลัง ๓ (๓-๐-๖) หลัง ๓ (๓-๐-๖) 
กญธศ ๔๓๓ ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไมม่ีกระดูก
สันหลัง ๓(๓-๐-๖) 

กญธศ ๔๓๓ ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ไมม่ีกระดูก
สันหลังและเรณูวิทยา ๓(๓-๐-๖) 

ชื่อวชิา/ค าบรรยายรายวชิา/เนื้อหา/โครงสร้าง
หน่วยกติ/รหัสวิชา 

กญธศ ๔๔๑ การท่องเที่ยวเชิงธรณีวทิยา ๓ 
(๓-๐-๖) 

กญธศ ๔๔๑ การท่องเที่ยวเชิงธรณีวทิยา ๓ 
(๓-๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๕๓ แผ่นดินไหว ๓(๓-๐-๖)  ยกเลิก 
กญธศ ๔๕๔ ธรณีฟิสิกส์โลก ๓ (๓-๐-๖) กญธศ ๔๕๔ ธรณีฟิสิกส์โลก ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
กญธศ ๔๕๕ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม ๓ (๓-๐-
๖) 

กญธศ ๔๕๕ ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม ๓ (๓-๐-
๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๕๖ ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 

กญธศ ๔๕๖ ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๗๑ การจดัการด้านธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 

 ยกเลิก/ยุบรวมกับรายวิชา กญธศ ๔๗๒ ใน
รายวิชา กญธศ ๔๗๔ 

กญธศ ๔๗๒ ธรณีศาสตร์กับการจัดการของ
เสียและภาวะมลพิษ ๓(๓-๐-๖) 

กญธศ ๔๗๔ ธรณศีาสตร์กับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 

ค าบรรยายรายวิชา/เนื้อหา/โครงสร้างหน่วย
กิต/รหัสวิชา 

กญธศ ๔๗๓ ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม ๓ (๓-
๐-๖) 

กญธศ ๔๗๓ ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม ๓ (๓-
๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๘๒ ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อ
การเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

 คงเดิม 

กญธศ ๔๘๓ ปฏิบัติการปฐพีวิทยาและ
ธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร ๑ (๐-๓-๓) 

 ยกเลิก 

กญธศ ๔๘๔ การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน 
๓ (๓-๐-๖) 

กญธศ ๔๘๔ การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน 
๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๙๒ โครงงานวิจัยทางธรณีศาสตร์ ๒ 
๒ (๐-๔-๖) 

กญธศ ๔๙๒ โครงงานวิจัยทางธรณีศาสตร์ ๒ 
๒ (๐-๔-๖) 

คงเดิม 

กญธศ ๔๙๓ สัมมนา ๒ ๑ (๐-๓-๒) กญธศ ๔๙๓ สัมมนา ๒ ๑ (๐-๓-๒) คงเดิม 
หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต  
ให้เลือกรายวิชาอื่น ให้เลือกรายวิชาอื่น คงเดิม 

 
๕.๖ โครงสร้างหลักสูตร 

 
            หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

หลักสูตร 
ฉบบัปี  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ ๑๐๖ ๑๐๔ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ ๖ ๖ 

รวม  ๑๔๒ ๑๔๐ 

 



มคอ.๒ 

๑๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก จ 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 


