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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร  : 25500101111324 
1.2 ช่ือหลักสูตร 

 (ภาษาไทย)  :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 
(ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science PrograminGeophysics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์) 

                   (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Geophysics) 
 2.2 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์) 

   (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Geophysics) 
3. วิชาเอก  

ไม่มี 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1  36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 36  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะและเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอ่ืน ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ สถาบัน International Science Program (ISP) แห่ง Uppsala University ประเทศสวีเดน 
สนับสนุนให้เป็นฐานความช่วยเหลือทางวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว 
และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางวิชาการมีความร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชาติต่างๆ 
ได้แก่ Uppsala University และ Luleå University of Technology ประเทศสวีเดน Novi Sad University  
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เก่ียวข้องในด้านน้ียังต้องการความรู้ที่ลึกขึ้นทั้งความรู้ทางธรณีฟิสิกส์และการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถนํา
ความรู้น้ันไปใช้งานได้เน้ือหาหลักสูตรในระดับปริญญาโทจึงเน้นความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างไปพร้อมๆกัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษาต่อระดับปริญญาโทจัดเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม
ในหมู่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ เน่ืองจากโอกาสการทํางานที่อาจเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบกับมีทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึนจากการสนับสนุนของคณะฯ 
และของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ทําวิจัยมากขึ้น สามารถถ่ายทอดงานวิจัยลงสู่การเรียนการสอนทําให้นักศึกษา
มีการต่ืนตัว สนใจการทําวิจัยอย่างต่อเน่ืองมากข้ึน นอกจากน้ันค่านิยมของสังคมไทยทางด้านวุฒิการศึกษามี
ส่วนผลักดันสนับสนุนให้คนเรียนสูงขึ้น 
12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ครั้งน้ีภาควิชาเน้นการ
ปรับปรุงในประเด็นหลักเพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิมคือ (1) เพ่ิมรายวิชา จริยธรรมและปรัชญาของนักธรณีฟิสิกส์
โดยกําหนดให้เป็นวิชาบังคับ เพ่ือสร้างให้บัณฑิตตระหนักถึงจริยธรรมในการทํางานของนักธรณีฟิสิกส์ (2) จัด
กลุ่มรายวิชาเลือกเพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่สอดคล้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ในทิศทาง
ที่สนใจ 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานี้มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
สามารถวางแผนการทํางาน การใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการได้ในเชิงลึกและมีความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  

 ไม่มี 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการ
วิจัยขั้นสูง พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 
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1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศไทยโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเป็นต้องใช้

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรณีได้แก่นํ้าบาดาลปิโตรเลียมถ่านหินหินและแร่รวมท้ังแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพจัดเป็นส่วนของวัตถุดิบหลักที่จะนําเอามาใช้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ ต้องใช้ใน
กระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภคแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่กล่าวมาส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้ผิวดิน
จําเป็นต้องอาศัยความรู้ทางธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทักษะแบบนักวิทยาศาสตร์ใน
การสํารวจหาตําแหน่งและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์
ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอันเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นหลุมฝังกลบขยะโลหะหนักที่เกิดจากการทําเหมืองแร่ฯลฯธรณีฟิสิกส์สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของการปนเป้ือนอันจะช่วยในการวางแผนเพ่ือลดอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
ธรณีฟิสิกส์ยังเข้าไปมีบทบาทในโครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นทางด่วนยกระดับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แหล่งกักเก็บกากสารกัมมันตรังสีโดยต้องใช้เทคนิคการสํารวจทางคลื่นไหวสะเทือนการศึกษา
ทางแผ่นดินไหววิทยาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบนอกจากนี้จากปรากฏการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติเช่น
แผ่นดินไหวสึนามิดินถล่มหลุมยุบนํ้าท่วมภัยแล้งฯลฯที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงมากขึ้นได้
สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลประเมินค่ามิได้
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวอันเน่ืองมาจากรอยเลื่อนมี
พลัง 2 กลุ่มรอยเลื่อยหลักคือกลุ่มรอยเลื่อยคลองมะรุ่ยและกลุ่มรอยเลื่อนระนองดังน้ันการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเหล่าน้ีในเชิงลึกทําให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ในการเข้าใจถึงธรรมชาติโดยการติดตามเฝ้าระวังและสังเกตเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์
คาดการณ์และหาแนวทางป้องกันเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติเหล่าน้ี 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีประสบการณ์ในงานสอนและ
งานวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2521 มีความพร้อมในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น บุคลากร
คุณภาพสูงด้านธรณีฟิสิกส์ มีอุปกรณ์วิจัยด้านธรณีฟิสิกส์ที่ทันสมัย และมีกิจกรรมงานวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์
อย่างต่อเน่ือง  หลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์จาก
สถาบัน International Science Programme ของมหาวิทยาลัย Uppsala University ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2530-2553และมีความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์กับ Luleå University of Technology และ 
Uppsala University ประเทศสวีเดนนอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับ North Dakota State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสร้างหลักสูตรร่วมDouble degree ระดับปริญญาโท ระหว่าง 
Geophysics(PSU) และ Natural Resources Management (NDSU) ภาควิชาฟิสิกส์จึงมีความมุ่งมั่นที่
จะผลิตกําลังคนที่มีความรู้ ความสามารถด้านธรณีฟิสิกส์ของโลก และด้านธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและช่วยในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกโดยรวม
ในอนาคต 

1.3 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิจัยมีความเช่ียวชาญทางด้านธรณีฟิสิกส์สามารถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี ทรัพยากรนํ้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย ฯลฯ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค 
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3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของมหาบัณฑิตในการบูรณาการความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์กับศาสตร์แขนง
อ่ืนๆสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถสื่อสารกับประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5  ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
กา รจั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน
รายวิชาสัมมนาและรายวิชา
วิทยานิพนธ์ทางสาขาวิชาธรณี
ฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

1. นักศึกษาทุกคนนําเสนอสัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ 

2. นัก ศึกษาเข้ าร่ วม  นํ า เสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษในการ
ประชุมทางวิชาการ 

2. การพัฒนาการศึกษาด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรม
วิเคราะห์ต่างๆ 

1. มีการอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย
และโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์
ที่ทันสมัย 

2. จัดการอบรมการใช้เครื่องมือ
วิจัยของภาควิชา 

1. นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ
วิจัยและโปรแกรมวิเคราะห์ 

2. มีงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

1. เ ร่ ง รั ด ก า ร ส อบ โ ค ร ง ร่ า ง
วิทยานิพนธ์ให้เสร็จส้ินในภาค
กา ร ศึ กษาที่ นั ก ศึ กษา เ ริ่ ม
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1ระบบ  

ระบบทวิภาคภาคการศึกษาละ 15สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
วัน – เวลาราชการปกติ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีเกณฑ์เพ่ิมเติม ดังน้ี 
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2.2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืนๆที่ เ ก่ียวข้อง หรือเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทาํวิจัยในสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2. คุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

2.2.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง มีคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 
2.50หรือมีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. คุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. นักศึกษายังมีความรู้พ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์ยังไม่เพียงพอที่จะอ่านและทําความเข้าใจบทความวิจัย

ในวารสารระดับนานาชาติ 
2. นักศึกษายังขาดความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและและโปรแกรมวิเคราะห์เพ่ือ

ประมวลผล 
3. นักศึกษายังขาดทักษะการอ่านและทําความเข้าใจในเน้ือหาของตําราความรู้และบทความที่เป็น

ภาษาอังกฤษ 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

• จัดให้มีรายวิชาพ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางฟิสิกส์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาและฝึกแก้ปัญหา 

• จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวลาฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือและโปรแกรม 

• ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดยคณะและ
มหาวิทยาลัย 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบํารุงการศึกษา 120,000 240,000 240,000 300,000 300,000 

ค่าลงทะเบียน 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 175,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

รวมรายรับ 475,000 950,000 950,000 1,010,000 1,010,000 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบดําเนินการ 
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร 654,428 693,693 735,315 779,434 826,200 
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
(ไม่รวม 3) 

216,611 393,691 395,876 398,170 400,578 

3.ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 120,000 240,000 240,000 300,000 300,000 

รวม (ก) 991,038 1,327,385 1,371,191 1,477,603 1,526,778 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 143,681 150,865 158,409 166,329 174,646 

รวม (ข) 143,681 150,865 158,409 166,329 174,646 

รวม (ก) + (ข) 1,134,720 1,478,250 1,529,599 1,643,933 1,701,424 

จํานวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 226,944 147,825 152,960 164,393 170,142 

* ค่าครุภัณฑ์เป็นการคิดคํานวณตามอายุการใช้งาน(ค่าเสื่อมราคา)ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

 2.7 ระบบการศึกษา  
แบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
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 3.1.2โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1      

- วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2     

- หมวดวิชาบังคับ   14 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   4 หน่วยกิต  
- วิทยานิพนธ์    18 หน่วยกิต  

3.1.3 รายวิชา  
   3.1.3.1รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ      หน่วยกิต 
 312-501 ฟิสิกส์ของโลก 2(2-0-4)  
  Physics of the Earth 

 312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก 2(2-0-4) 
  Gravity and Magnetics 

 312-504 ธรณีวิทยาสําหรับนักธรณีฟิสิกส์   2(2-0-4) 
 Geology for Geophysicist 

 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2(2-0-4)  
  Electrics and Electromagnetics 
 312-506 การประมวลผลและการผกผันข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 

 Geophysical Data Processing and Inversion  
 312-507 คลื่นไหวสะเทือน 2(2-0-4)  
  Seismic Waves 
 312-508 ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม 1(0-3-0) 
  Geophysical Fieldwork 
 312-509 ปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
  Geophysical Laboratory 
 *333-502จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1(1-0-2) 
  Ethics and Philosophy in Research  
 *312-691สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics I 

*312-692สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2            1(0-2-1) 
Seminar in Geophysics II                           

หมายเหตุ  * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 

 
หมวดวิชาเลือก              หน่วยกิต 

 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Geophysical Logging 
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 312-516 ศิลาฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Petrophysics 
 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว 2(2-0-4) 
  Seismology 
 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล 2(2-0-4) 
  Rock Magnetism and Paleomagnetism 
 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง 2(2-0-4) 
  Advanced Seismic Waves 
 312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Environmental Geophysics 
 312-623 ธรณีพิบัติภัย 2(2-0-4) 
  Geohazards 
 312-625 ธรณีวิทยาปิโตเลียมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกักเก็บ 2(2-0-4) 
  Petroleum Geology and Reservoir Geophysics 
 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Nuclear Techniques in Geophysics 
 312-632  อุทกธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 

 Hydrogeophysics 
312-633 นิติธรณีฟิสิกส์และธรณีฟิสิกส์โบราณคดี 2(2-0-4) 

 Forenics Geophysics and Archeological Geophysics 
 312-634 ทรัพยากรธรณี 2(2-0-4) 

 Geological Resources  
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ 2(2-0-4) 

 Geoinformatics and Geostatistics 
 312-641 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์1 2(2-0-4) 
  Special Topics in Geophysics I 
 312-642 หัวข้อพิเศษทางธรณีฟิสิกส์2 2(2-0-4) 
  Special Topics in Geophysics II 
 

 หมายเหตุหมวดวิชาเลือกรายวิชาในหมวดน้ีจะเป็นกลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ที่มุ่งเน้น 
 การนําความรู้พ้ืนฐานทางธรณีฟิสิกส์จากกลุ่มวิชาในหมวดวิชาบังคับไปประยุกต์ใช้กับปัญหา 
 ด้านต่างๆ นักศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ในทิศทางที่สนใจ นักศึกษาในแผนการ 
 เรียนแบบ ก 2 สามารถเลือกเรยีนวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาในแต่ละทิศทางวิจัย  
 โดยสามารถแบ่งรายวิชาเลือกได้ 4 กลุ่มรายวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มรายวิชาธรณีพิบัติภัยและรอยเลื่อนมีพลัง 
 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Logging) 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว (Seismology) 
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 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง (Advanced Seismic Waves) 
 312-623 ธรณีพิบัติภัย (Geohazards) 
 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ (Nuclear Techniques in Geophysics) 
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 กลุ่มรายวิชาอุทกธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Logging) 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geophysics) 
 312-623 ธรณีพิบัติภัย (Geohazards) 
 312-632 อุทกธรณีฟิสิกส์ (Hydrogeophysics) 
 312-633 นิติธรณีฟิสิกส์และธรณีฟิสิกส์โบราณคดี  
   (Forenics Geophysics and Archeological Geophysics) 
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 กลุ่มรายวิชาธรณีวิทยาระดับภูมิภาค 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว (Seismology) 
 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล  
   (Rock Magnetism and Paleomagnetism) 
 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ (Nuclear Techniques in Geophysics) 
 312-634 ทรัพยากรธรณี (Geological Resources) 
 312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 กลุ่มรายวิชาการสาํรวจแหลง่แร่และพลังงาน 
 312-514 การหย่ังธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Logging) 
 312-516 ศิลาฟิสิกส์ (Petrophysics) 
 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล  
   (Rock Magnetism and Paleomagnetism) 
 312-617 คลื่นไหวสะเทอืนขั้นสูง (Advanced Seismic Waves) 
 312-625 ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกักเก็บ 
   (Petroleum Geology and Reservoir Geophysics) 
 312-634 ทรัพยากรธรณี (Geological Resources) 

  312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ (Geoinformatics and Geostatistics) 
 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์
 312-601วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
   Thesis 
 
 312-603วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
   Thesis 
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปน้ี 
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด 
 การศึกษาในรายวิชาน้ันเช่น 312-xxx คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ 
 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ช้ันปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 

เลข 5 หมายถึง ช้ันปีที่ 1 
เลข 6 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 

 ตัวเลขหลักสิบ   หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
เลข 0  หมายถึง หมวดวิชาบังคับ (รวมวิทยานิพนธ์) 
เลข 1-8  หมายถึง หมวดวิชาเลือก 
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา 

 ตัวเลขหลักหน่วย   หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4  แผนการศึกษา  
 3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 
 

*312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1 
Seminar in Geophysics I 

1 

รวม 9 
 ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 
 

*312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2  
Seminar in Geophysics II           

1 

รวม 9 
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
 

9 
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*333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการทําวิจัย 
Ethics and Philosophyin Research 

1 

รวม 9 
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-603 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 

รวม 9 
 

 3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-501 ฟิสิกส์ของโลก  2 

 Physics of the Earth 
 312-503 สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก  2 
  Gravity and Magnetics 
 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า  2 
  Electrics and Electromagnetics 
 312-507 คลื่นไหวสะเทือน  2 
  Seismic Waves 
 312-509 ปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์  1 

 Geophysical Laboratory 
   รวม  9 

ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-xxx วิชาเลือก  2 
 Elective course 
312-xxx วิชาเลือก  2 
 Elective course 
312-504 ธรณีวิทยาสําหรับนักธรณีฟิสิกส์  2 
 Geology for Geophysicist 
312-506 การประมวลผลและการผกผันข้อมูลธรณีฟิสิกส์  2 
 Geophysical Data Processing and Inversion  
312-508 ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม  1 
 Geophysical Fieldwork 
312-601 วิทยานิพนธ์  2 
  Thesis 
  รวม  11 
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ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-601 วิทยานิพนธ์  8 
 Thesis 

 *333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการทําวิจัย  1 
  Ethics and Philosophyin Research 
 *312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1   1 
  Seminar in Geophysics I 

  รวม  8 
ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
312-601 วิทยานิพนธ์  8 
 Thesis 

 *312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2  1  
 Seminar in Geophysics II 
  รวม  8 

หมายเหตุ* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 
3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  

  หมวดวิชาบังคับ 
 312-501 ฟิสิกส์ของโลก 2(2-0-4) 

   Physics of the Earth 
  การเคล่ือนที่ในวงโคจร การหมุน การส่าย กําเนิดของโลก การหาอายุของโลกด้วยไอโซโทป 

กัมมันตภาพรังสี นํ้าขึ้น-ลง สนามโน้มถ่วงของโลก สนามแม่เหล็กโลกการกลับขั้วแม่เหล็ก การไหล
ของความร้อน วิทยาแผ่นดินไหว โครงสร้างภายในโลก เปลือกโลกเน้ือโลกแก่นโลก อํานาจแม่เหล็กใน
หินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล เพลตเทคโทนิกส์ มหาสมุทรศาสตร์ 

  Orbital motion, rotation, precession; origin of earth; isotope dating of earth; 
radioactivity; tides; gravitational field of earth;Earth’s magnetic field, field reversal; 
heat flow; seismology; earth’s interior; crust, mantle, core; rock magnetism and 
palaeomagnetism; plate tectonics;oceanography 

  312-503  สนามโน้มถ่วงและแม่เหล็ก 2(2-0-4) 
  Gravity and Magnetics 
  สนามโน้มถ่วงปกติของโลก การวัดค่าสนามโน้มถ่วงสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ ค่าความผิดปกติฟรี

แอร์และบูแกร์ การหาค่าความหนาแน่นในห้องปฏิบัติการและในสนาม ค่าความผิดปกติของความถ่วง
แบบท้องถิ่นและแบบภูมิภาค สนามแม่เหล็กโลก สภาพรับไว้ได้ทางแม่เหล็กและการทําให้เป็น
แม่เหล็กถาวรในหิน สนามแม่เหล็กโลกอ้างอิงสากลการวัดค่าสนามแนวด่ิงและสนามรวม การวัด
สนามแม่เหล็กทางอากาศ การแปรเปลี่ยนตามเวลาและการปรับแก้ของสนามแม่เหล็กโลก การตีความ
การผกผันสนามศักย์ 
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  Normal gravitational field ofearth; absolute and relative gravity 
measurements; Free-Air and Bouguer anomalies; density determination in laboratory 
and in field; regional and local gravity anomalies;Earth’s magnetic field; magnetic 
susceptibility and permanent magnetization of rocks; International Geomagnetic 
Reference Field; vertical field and total field measurement; airborne magnetic 
measurement; time variation and correction of geomagnetic field; interpretation; 
potential field inversion 
 
 312-504  ธรณีวิทยาสําหรับนักธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Geology for Geophysicist 

  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแร่และหิน แร่ประกอบหิน การเกิดแร่และหิน การจําแนกประเภทของ
หินอัคนี หินช้ันและหินแปร การลําดับช้ันหินในประเทศไทย กระบวนการทางธรณีวิทยาของการผุพัง
อยู่กับที่การกร่อน การพัดพาและการตกตะกอนน้ําผิวดินและนํ้าใต้ดินชายฝั่งและมหาสมุทร 
โครงสร้างธรณีวิทยาและการเปลี่ยนลักษณะของหิน รอยเลื่อน แนวแตก ช้ันหินคดโค้ง แนวแตกเรียบ
ริ้วขนานและแนวเส้น การเกิดภูเขารวมกับทฤษฎีเก่ียวกับทวีปเลื่อน การขยายตัวของพ้ืนทะเลและ
เพลตเทคโทนิกส์ การประยุกต์ด้านการสํารวจธรณีฟิสิกส์ 

  General knowledge of minerals and rocks; rock forming minerals; minerals and 
rock forming; classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks; rocks 
stratigraphy of Thailand; geological processes of weathering, erosion, transporation 
and sedimentation; surface and subsurface water; coasts and oceans; geological 
structures and rock deformation; faults; joint; folds; cleavage, foliation and lineation; 
mountian building integratedtheory of continental drift; seafloor spreading and plate 
tectonics; application to geophysical prospectings 

 
 312-505 ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 2(2-0-4) 
  Electrics and Electromagnetics 
  ศักย์ไฟฟ้าของตัวเอง วิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าการหย่ังลึกด้วยไฟฟ้าและการทําแผนที่ไฟฟ้า 

โพลาไรเซชันเหนี่ยวนํา สมการของแมกซเวลล์ วิธีความถี่ตํ่า การแพร่ไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
สัมประสิทธ์ิการสะท้อนและการส่งผ่าน โซนเฟรสเนล การหย่ังลึกด้วยเรดาร์ วิธีวีแอลเอฟ แมกนิโต
เทลลูริกซ์แบบจําลองแม่เหล็กไฟฟ้า การตีความข้อมูลธรณีไฟฟ้า 

   Self potential; resistivity methods; electrical sounding and mapping; induced 
polarization; Maxwell’s equations; low frequency methods; electromagnetic wave 
propagation; reflection and transmission coefficients; Fresnel zones; ground 
penetration radar;VLFmethod; magnetotellurics; electromagnetic modeling; 
interpretation of geoelectric data 
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 312-506 การประมวลและการผกผันข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Geophysical Data Processing and Inversion  

  การบันทึกและการค้นคืนข้อมูลธรณีฟิสิกส์ สถิติข้อมูล การประมาณการในช่วงและการทํา
เส้นช้ืนแบบอัตโนมัติ การแสดงผลด้วยแผนท่ีชนิดต่างๆ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
และการกรองความถี่ คอนวอลูชันและดีคอนวอลูชัน สหสัมพันธ์ไขว้ และอัตราสหสัมพันธ์การจําลอง
ด้านธรณีฟิสิกส์ปัญหาการผกผันเบ้ืองต้น แนวคิดทางด้านสถิติ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด และวิธีกําลังสอง
น้อยที่สุดชนิดถ่วงนํ้าหนัก การผกผันทั่วไปวิธีแบคคัส-กิลเบิร์ต การแยกส่วนประกอบค่าเด่ียว ปัญหา
ไม่เชิงเส้นและการผกผันของข้อมูลธรณีไฟฟ้า 
  Recording and retrieval of geophysical data; data statistics; interpolation and 
automatic contouring; different types of map displays; Fourier transforms; time series 
analysis and frequency filtering; convolution and deconvolution, cross-correlation 
and auto-correlation;geophysical simulation;introduction to the inverse problem; 
statistical concepts; least squares and weighted least-squares methods; generalized 
inverse, Backus-Gilbert method; singular value decomposition; non-linear problems; 
and inversion of geoelectric data 

 
  312-507 คลื่นไหวสะเทือน 2(2-0-4) 
  Seismic Waves 
  กฎของฮุค  สมบัติความยืดหยุ่นของหิน  คลื่น ยืดหยุ่นในหิน  การสะท้อนและการ 

หักเหของคลื่นยืดหยุ่น เครื่องมือวัดและแหล่งกําเนิดคลื่นไหวสะเทือน วิธีคลื่นสะท้อน ภาพตัดแบบตก
กระทบตั้งฉาก คอนโวลูชันและดีคอนโวลูชันการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลการตีความภาพตัด
เวลาคลื่นไหวสะเทือน วิธีคลื่นหักเหวีเอสพี และการกราดภาพตัดขวางคลื่นไหวสะเทือน 

  Hooke’s law; elastic properties of rocks, elastic waves in rocks; reflection and 
refraction of elastic waves; seismic instruments and sources; reflection method, 
normal incidence section, convolution and deconvolution, data acquisition, data 
processing, interpretation of seismic time sections; refraction method; Vertical Seismic 
Profiling(VSP); and seismic tomography 

 
 312-508 ธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม 1(0-3-0) 
  Geophysical Fieldwork 
  การวัดค่าความเร็วคลื่นพีและคลื่นเอสในตัวอย่างหิน การเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบหัก

เหและแบบสะท้อน การวัดศักย์ไฟฟ้าของตัวเอง การทําแผนที่ทางไฟฟ้าและการหยั่งลึกด้วยไฟฟ้า วิธี
วีแอลเอฟ การทําระดับและระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกปฏิบัติการและงานสนามที่เก่ียวกับรายวิชา
เลือก 

  Measurement of P- and S-wave velocities in rock samples; refraction and 
reflection seismic data acquisition; self potential measurement; electrical mapping 
and electrical sounding; VLFmethods; levelling and GPS; laboratory and fieldwork 
related to elective course 
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  312-509 ปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
  Geophysical Laboratory 
  การระบุชนิดแร่และหิน แผนที่และภาคตัดขวางธรณีวิทยาเทคนิคภาคสนามทาง

 ธรณีวิทยา การวัดความหนาแน่นและค่าสภาพรับไว้ได้ทางแม่เหล็ก การวัดค่าความถ่วงและ
ค่าสนามแม่เหล็ก 

  Mineral and rock identification; geological map and cross-section; geological 
fieldwork techniques; density and magnetic susceptibility measurement; gravity and 
magnetic field measurement 

 
  333-502 จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัย 1(1-0-2) 
     Ethics and Philosophy in Research  

 จรรยาบรรณในการทําวิจัย จริยธรรมและปรัชญาในการวิจัยโดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
 Ethics in research; ethics and philosophy through case studies 

  
 312-691 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics I 
  การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง 

การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์ 
การนําเสนองานทางวิทยาศาสตร์ การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

  Exposure to and discussion of advanced geophysics topics in research 
field;retrieval, assessment and synthesis of scientific information; reading of 
scientific papers; scientific presentation; scientific writing 

 312-692 สัมมนาทางธรณีฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 
  Seminar in Geophysics II  

  การเปิดตัวเข้าสู่และการอภิปรายของหัวข้อธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงในสาขาวิจัย การค้นดึง 
การประเมินและการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณการนําเสนองานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การเขียนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
 Exposure to and discussion of advanced physics topics in research field; 
retrieval, assessment and synthesis of scientific information; critical 
reading of scientific papers; advanced scientific presentation; advanced 
scientific writing 

 
  หมวดวิชาเลือก 
  312-514การหย่ังธรณีฟสิิกส ์      2(2-0-4) 
  Geophysical Logging 
  ภาพรวมของการหย่ังธรณีในบ่อเจาะและการประยุกต์ การหย่ังธรณีในงานสํารวจ

ไฮโดรคาร์บอนและนํ้าบาดาล การหาความลึก อุปกรณ์วัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าของตนเอง 
การเหน่ียวนําและอ่ืนๆ อุปกรณ์วัดรังสีแกมมา อุปกรณ์วัดความพรุนด้วยนิวตรอน อุปกรณ์แบบพัลส์
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นิวตรอน กระบวนการหย่ังด้วยเสียง วิธีหย่ังธรณีขั้นสูง ความสัมพันธ์พ้ืนฐานของการตีความผลหย่ัง
ธรณีในบ่อเจาะ การตีความผลการหย่ังธรณี การหย่ังธรณีมายาหินและเทคนิคการทําแผนที่ การ
ตีความผลการหย่ังธรณีจากกรณีศึกษา 

  Overview of well logging and application; logging in hydrocarbon and 
groundwater exploration; depth measurements; resistivity and self potential; 
induction and other electrical devices; gamma ray devices; neutron porosity and 
pulsed neutron devices; nuclear magnetic logging; acoustic logging; advanced logging 
methods; basic relationships of well log interpretation, log interpretation, lithology 
logging and mapping techniques, log interpretation case studies 

 312-516 ศิลาฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Petrophysics 
  หินและตะกอน ตัวกลางพรุน ของไหล ภาวะเอกพันธ์และภาวะวิวิธพันธ์ สมบัติโดยรวมและ

สมบัติเชิงทิศทาง ไอโซทรอปีและแอนไอโซทรอปี ความหนาแน่น สมบัติแม่เหล็ก กัมมันตภาพรังสี
ธรรมชาติ สมบัติของรูพรุน สภาพให้ซึมได้และแอนไอโซทรอปีสภาพให้ซึมได้สมบัติเชิงคลื่นไหว
สะเทือนและการลดทอนคลื่นไหวสะเทือน แอนไอโซทรอปีคลื่นไหวสะเทือน สมบัติความร้อน สมบัติ
ไฟฟ้า สมบัติเชิงกล ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพต่างๆ 

  Rocks and sediments, porous media; fluids; homogeneity-heterogeneity; bulk 
properties-directional dependent properties; isotropy – anisotropy; density, magnetic 
properties, natural radioactivity, pore space properties, permeability and permeability 
anisotropy, seismic properties and seismic attenuation, seismic anisotropy, thermal 
properties, electrical properties, mechanical properties; relationships between various 
physical properties 

 312-611 วิทยาแผ่นดินไหว 2(2-0-4) 
  Seismology 
  การบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว เพลตเทคโทนิกส์ โครงสร้างภายในของโลก ชนิดของคลื่น

แผ่นดินไหว การเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหว เวลาเดินทางและแนวรังสี เคร่ืองบันทึกคลื่น
แผ่นดินไหว พารามิเตอร์ของคลื่นแผ่นดินไหว การพยากรณ์แผ่นดินไหว แผนที่แสดงตําแหน่ง
แผ่นดินไหวศูนย์เกิดเแผ่นดินไหวในประเทศไทย สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสถานีเครือข่ายการตีความ
บันทึกคลื่นแผ่นดินไหว 

  Earthquake recording; plate tectonics, Earth interiors; type of seismic waves, 
seismic wave motion, travel time and ray paths; seismograph; seismic wave 
parameters; earthquake prediction; seismic maps; seismic focus in Thailand; 
seismological station, network station; interpretation of seismogram 
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 312-613 อํานาจแม่เหล็กของหินและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล 2(2-0-4) 
  Rock Magnetism and Palaeomagnetism 
  อํานาจแม่เหล็กโลก แร่เฟอร์โรแมกเนติก กําเนิดของสภาพแม่เหล็กตกค้างธรรมชาติ การเก็บ

ตัวอย่างแม่เหล็กบรรพกาล การวัดและการแสดงค่าสภาพแม่เหล็กตกค้างธรรมชาติ การลบล้างภาวะ
แม่เหล็กด้วยความร้อนและด้วยสนามแม่เหล็กสลับ เสถียรภาพของอํานาจแม่เหล็กบรรพกาล สถิติ
ของข้อมูลแม่เหล็กบรรพกาล ขั้วแม่เหล็กบรรพกาล หัวข้อพิเศษทางอํานาจแม่เหล็กของหิน การ
ประยุกต์เพ่ือหาอายุทางธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์บรรพกาล และเทคโทนิกส์ภูมิภาค 

  Geomagnetism; ferromagnetic minerals; origin of natural remanent 
magnetization; palaeomagnetic sampling; measurement and display of natural 
remanent magnetization;thermal demagnetization and alternating magnetic field 
demagnetization stability of palaeomagnetism; statistics of palaeomagnetic data; 
palaeomagnetic poles; special topics in rock magnetism; application to geological 
dating; palaeogeography; and regional tectonics 

 312-617 คลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง 2(2-0-4) 
  Advanced Seismic Waves 
  การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อน การวิเคราะห์ฟูเรียร์

สมการการเคลื่อนที่สมการคลื่นยืดหยุ่นและสมการคลื่นเสียง ทฤษฎีรังสี ไมเกรช่ันของเคอร์ชอฟฟ์ 
ความต่อเน่ืองของสนามคลื่นลงไปด้านล่าง การแยกส่วนประกอบของคลื่นระนาบ การตามรอยรังสี 
วิธีผงต่างอันตะ 

  Reflection seismic acquisition and processing; Fourier analysis;equations of 
motion; elastic and acoustic wave equations; ray theory; Kirchoffmigration;downward 
continuation of wave field; plane wave decomposition, ray tracing; finite difference 
method 

 312-619 ธรณีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Environmental Geophysics 
  ปัญหาธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและใกล้พ้ืนผิว การตรวจหาโครงสร้างระดับต้ืน วัตถุทาง

โบราณคดี อํานาจแม่เหล็กโบราณ การตรวจสอบโครงสร้างฐานรากของตึกเก่า สะพาน ทางหลวง 
ทางรถไฟ การตรวจหาโพรง การทําแผนที่ระดับนํ้าบาดาลและปัญหาทางอุทกธรณีอ่ืนๆ การตรวจหา
สายเคเบิลที่ฝังดิน ทางระบายและท่อ การทําแผนที่มลพิษของดินและนํ้า และการรั่วจากจุดทิ้งขยะ 

  Near-surface and engineering geophysics problems; detection of shallow 
structures; archeological artifacts; archaeomagnetism; investigation of structural 
foundations of old buildings; bridges, highways, railway embankments, cavity 
detection; mapping of groundwater level and other hydrogeological problems; 
detection of buried cables, drainage and pipes; mapping of soil and groundwater 
pollution, and leakage from waste dumps 
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 312-623 ธรณีพิบัติภัย 2(2-0-4) 
  Geohazards 

  พิบัติภัยทางธรรมชาติ กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีนําไปสู่ธรณีพิบัติ แผ่นดินไหว สึนามิ 
หลุมยุบ แผ่นดินถล่ม หินถล่ม การรุกตัวของนํ้าเค็ม การสะสมตัวของธาตุหรือแร่อันตรายและการ
ปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม แผนที่และการวิเคราะห์พิบัติภัย การวิเคราะห์ทางสถิติของพิบัติภัย การ
พยากรณ์และทํานาย แบบจําลองทางกายภาพและการสร้างแบบจําลอง   
  Natural hazards; geological processes leading to geohazards; earthquakes, 
tsunamis, sinkholes, landslides, rock falls, saltwater intrusion; accumulation of 
hazardous elements orminerals and their release into the environment; hazard 
analysis and maps; statistical analysis of hazards; forecasting and prediction; physical 
models and modeling 

 312-625 ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและธรณีฟิสิกส์ของแหล่งกักเก็บ 2(2-0-4) 
  Petroleum Geology and Reservoir Geophysics 
  ธรณีวิทยาปิโตรเลียม ระบบการสะสมตัวแบบต่างๆ สภาพแวดล้อมใต้พ้ืนดิน การเกิดและการ

เคลื่อนย้ายของปิโตรเลียม แหล่งกักเก็บ การปิดกั้นและเก็บการรั่วซึมชุดลําดับช้ันหิน การวิเคราะห์
แอ่งกักเก็บ การประเมินช้ันหิน ลักษณะเฉพาะของแหล่งกักเก็บผสมผสาน การตีความคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 3 และ 4 มิติ 

  Petroleum geology; depositional systems;subsurface environment; generation 
and migration of petroleum; the reservoir, traps and seals, sequence stratigraphy; 
basin analysis, formation evaluation; integrated reservoir characterization; 3D and 4D 
seismic interpretation 

 312-631 เทคนิคนิวเคลียร์ในธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
  Nuclear Techniques in Geophysics 
  อะตอม เสถียรภาพของนิวเคลียส ไอโซโทป การแผ่รังสี นิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก 

สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อนุกรมการสลายตัว สมดุลการสลายตัว การตรวจวัดรังสี 
สเปกโทรเมตรีรังสีแกมมา สเปกโตรเมตรีรังสีแอลฟา การหย่ังนิวเคลียร์ ตัวตรวจวัดรอยนิวเคลียร์ชนิด
ของแข็ง การตรวจวัดเรดอน การหาอายุหินด้วยไอโซโทป 

  Atom, nuclear stability, isotope, radiations;primordialradionuclides; Naturally 
Occurring Radioactive Materials (NORM); decay series, decay equilibrium; radiation 
detections; gamma ray spectrometry; alpha spectrometry; Nuclear logging; Solid-State 
Nuclear Track Detector (SSNTD); radon detection; isotopic dating of rocks 

312-632 อุทกธรณีฟิสิกส์ 2(2-0-4)
 Hydrogeophysics 
วิธีธรณีฟิสิกส์เพ่ือการศึกษาอุทกธรณีวิทยา พารามิเตอร์ทางอุทกธรณีวิทยา วัฏจักรนํ้า ช้ัน

หินอุ้มนํ้า สมบัติและลักษณะของช้ันหินอุ้มนํ้า การปนเป้ือน การติดตามตรวจสอบการปนเป้ือน และ
การแก้ไขการปนเป้ือนของแหล่งนํ้าบาดาล การสํารวจแหล่งนํ้าบาดาลด้วยวิธีการวัดค่าสภาพต้านทาน
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ไฟฟ้า การวัดค่าความเร็วคลื่นไหวสะเทือน วิธีแม่เหล็กไฟฟ้า และวิธีการส่ันพ้องของสนามแม่เหล็ก 
ขั้นตอนการสํารวจ การประมวลผลและการตีความหมายข้อมูล 

Geophysical methods for hydrogeological study; hydrogeological parameters; 
water cycle; aquifers; physical properties and characteristic of aquifers; contamination 
monitoring and remediation of groundwater contaminations; groundwater exploration 
using resistivity method, seismic method, electromagnetic method and magnetic 
resonance method; surveying procedures; data processing and interpretation of the 
results 

312-633 นิติธรณีฟิสิกส์และธรณีฟิสิกส์โบราณคดี 2(2-0-4)
 Forensic Geophysics and Archeological Geophysics 

กายภาพและคณิตศาสตร์ที่ ใ ช้ในงานนิ ติ วิทยาศาสตร์และโบราณคดี แม่ เหล็กและ
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทางภายภาพของวัตถุในงานนิติวิทยาศาสตร์และโบราณคดี เทคนิคทางธรณี
ฟิสิกส์และวิธีการตรวจวัดสําหรับการตรวจค้น วิ ธีและขั้นตอนการสํารวจ วิ ธีทางแม่เหล็ก 
แม่เหล็กไฟฟ้า และเรดาห์หย่ังธรณี การประมวลผลและการตีความหมายข้อมูล 
  Physical and mathematical principles in forensic science and archeology; 
magnetism and electromagnetics; physical properties of materials in forensic science 
and archeology; geophysical techniques and detection methods for investigations; 
survey methods and procedures; magnetic, electromagnetic and ground penetrating 
radar methods; data processing and interpretation of results 

312-634 ทรัพยากรธรณี 2(2-0-4)
 Geological Resources 

ทรัพยากรธรณี วัฏจักรอุทกวิทยา การเกิดไฮโดรคาร์บอนลิกไนต์ ถ่านหิน นํ้ามันและแก๊ส
ธรรมชาติ แร่เศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับหินอัคนี หินแปรและหินตะกอน ทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาทรัพยากรธรณี  

   Geological Resources; hydrological cycle; hydrocarbon formation, lignite, coal, 
oil and gas; economic minerals associated with igneous; metamorphic and 
sedimentary rocks; geological resources in South East Asia; development of 
geological resources 

312-635 ภูมิสารสนเทศและธรณีสถิติ 2(2-0-4) 
 Geoinformatics and Geostatistics 

  ภูมิสารสนเทศ โครงสร้างและลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การเก็บรวบรวม การจําแนก และ
คุณสมบัติของข้อมูลธรณีวิทยาเชิงพ้ืนที่ การประมวลผลและการนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ธรณีสถิติการบรรยายลักษณะเชิงเด่ียว เชิง และเชิงพ้ืนที่ของข้อมูล
ธรณีวิทยาแบบจําลองความน่าจะเป็นและแบบจําลองเชิงกําหนด การประมาณ การวิเคราะห์แบบ
ถดถอย คริกก้ิง การตรวจสอบความสมเหตุสมผลความไม่แน่นอน ซอฟแวร์สร้างแบบจําลองข้อมูล
ธรณีสถิติและการประยุกต์ใช้ 




