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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน 

538420 SALT MINING TECHNOLOGY 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

3. หลักสูตร วิศวกรรมธรณี (Geological Engineering) ปรับปรุงป พ.ศ.2559 

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

รูปแบบการสอน ในหองเรียน และออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา  

อาจารยผูสอน อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา  

5. ภาคการศึกษา 1/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

525309 กลศาสตรหิน และ 

525320 ปฏิบัติการกลศาสตรหิน  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

ไมม ี

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 730 449 8037 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

1 กรกฎาคม 2563 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการทำเหมืองเกลือหิน การออกแบบ

เหมือง การวิเคราะหความเคน 3 มิติ และการประเมินเสถียรภาพของเหมือง 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานการทำเหมืองแรเกลือหินในปจจุบัน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช

ชวยแกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา หลักการของระบบการทำเหมืองสำหรับช้ันแรบางและหนา ขอพิจารณาในการออกแบบ

โครงสรางเหมือง การประเมินเสถียรภาพ การวิเคราะหความเคน และการพัฒนาทางเขา

และชองเหมือง  

 (Course description) Principles of mining systems for thin and thick deposits, design 

considerations of mine structures, stability evaluation, stress analysis, and 

access and mine development 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 96 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs)  

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

5. PLO 5 :  สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผดิชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (An) 

 CLO 5-1: สามารถอธิบายหลักการทำเหมืองเกลือหินและ

วิธีการทำเหมืองเกลือหินตามลักษณะการสะสมของแหลง

เกลือหิน 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 5-2: สามารถออกแบบเหมืองเกลือหินและชอง

ทางเขาและชองเหมืองโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 5-3: สามารถกำหนดวิธีการทำเหมืองแรเกลือหินโดย

รับผิดชอบและความปลอดภัย ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

6. PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E)  

 CLO 6-1: สามารถประเมินปรมิาณแรเกลือหินท่ีผลิตไดใน

เชิงพ้ืนท่ีตามแหลงสะสมและวิธีการทำเหมืองแรเกลือหิน 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 6-2: สามารถคำนวณความเคน และประเมิน

เสถียรภาพของเหมืองเกลือหินแบบละลายและแบบแหงได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

 CLO 6-3: สามารถประยุกตใชชองวางของโพรงเกลือ

ละลายและชองเหมืองเกลือใตดินสำหรับเทคโนโลยีท่ีเปน

ประโยชนอ่ืนได 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมอภิปราย 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดทายบท 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด (Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. ธรณีวิทยาเกลือหินและแรโพแทชในประเทศไทย 4 - มอบหมายเอกสารประกอบการ

สอน บน Google Classroom 

ช่ือกลุม 538420 SALT MINING 

TECHNOLOGY 

- สอนสดผานระบบ ZOOM และ

บันทึกวิดิโอไวใน Google 

Classroom เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถทบทวนไดดวยตนเอง 

- ในช่ัวโมงเรียน มีชวงเวลาให

นักศึกษาสอบถามขอสงสยัจาก

การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

2. คุณสมบัติเชิงกลศาสตรของเกลือหิน 4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

3. ขอพิจารณาในการออกแบบโครงสรางเหมือง  

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

เน้ือหา และทำกิจกรรมในช้ัน

เรียน โดยใหนักศึกษาเขากลุม

อภิปราย และนำเสนอความ

คิดเห็น  

- ทำการ Quiz ทายคาบเรียน เพ่ือ

วัดความเขาใจของนักศึกษา 

- มอบหมายแบบฝกหัดทายบท

ผาน Google classroom และ

กำหนดวันสงใน 1 สัปดาห 

- ติดตอสื่อสารผานกลุมปดใน

Facebook ช่ือกลุม 

538420_Salt Mine 

Technology_1/2563 

 

การบาน และ

ขอสอบ 

4. เหมืองแบบแหง (เหมืองแบบชองและเสาค้ำยัน)    

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

5. เหมืองแบบละลายแรเกลือหิน 

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

6. การวิเคราะหความเคนและการประเมินเสถียรภาพของชอง

เหมือง 

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

7. สอบกลางภาค 2 ขอสอบกลางภาค 

8. การประยุกตใชเทคโนโลยีการทำเหมือง (โพรงกักเก็บ

พลังงานอากาศอัด กาซธรรมชาตแิละ LPG กาซ

คารบอนไดออกไซด กากนิวเคลียร) 

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

9. การทรุดตัวท่ีเกิดจากการทำเหมืองเกลือหินและมาตรการ

ปองกัน 

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

10. การจำลองดวยคอมพิวเตอร 

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

11. เหมืองเกลือและเหมืองโพแทชในประเทศไทย 

 

4 การรวมกิจกรรม

ในช้ันเรียน quiz 

การบาน และ

ขอสอบ 

12. นำเสนอโปรเจค 6 การนำเสนอโป

เจค และการตอบ

คำถามหลังการ

นำเสนอ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 



มคอ.3 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)    

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   4 

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

1. การบาน (Homework) 1-6, 8-11 15% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1-6, 8-11 10% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-6, 8-11 5% 

4. โครงงานและรายงาน (Term Project and Report) 12 10% 

5. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7 30% 

6. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน โดย ศ.ดร. กิตตเิทพ เฟองขจร สาขาวิชาเทคโนโลธรณี  

สำนักวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

• Jeremic, M.L., 1994, Rock Mechanics in Salt Mining: Balkema, Rotterdam, 

Netherlands. 

• Hartman, H.L., 1987, Introduction Mining Engineering, John Wiley & Sons, 

Alabama. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซตท่ีเก่ียวของ อาทิ 

http://www.dpim.go.th/ 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 5 : สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความ

ปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

PI 5.1) บูรณาการความรวมมือจากสมาชิกท้ังหมดในทีมและ

นำไปตัดสินใจเก่ียวกับเกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

แบบฝกหัดทาย

บท 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

 PI 5.2) การยอมรับการมสีวนรวมของผูรวมงานในทีมเติมเต็ม

สนับสนุนกันไดอยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเรจ็ 

แบบฝกหัดทาย

บท 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

 PI 5.3) สามารถประเมินมิตจิรรยาบรรณของปญหาในงาน

วิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี

แบบฝกหัดทาย

บท 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 

 PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

แบบฝกหัดทาย

บท 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% of 

students 

attain ≥ 2 

 



มคอ.3 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)    

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   5 

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                               (อาจารย ดร. ธนิษฐา ทองประภา) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 1 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 


