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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวศิวกรรมธรณี 

 (Mineral Processing for Geological Engineering) 

2. จำนวนหนวยกิต 

 4 หนวยกิต (4-0-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  

 (รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 รศ.ดร.พรวสา วงศปญญา 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 -ภาคการศึกษาท่ี 3 ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisites) 

 -โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน  

 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแตงแรพื้นฐาน รวมไปถึงประโยชนของ

การแตงแร เลือกใชกระบวนการแตงแรที่เหมาะสมไดทั้งแรที่เปนโลหะและไมใชโลหะ ตลอดจนรูจักเทคนิค

การตรวจวิเคราะหแร และการใชงาน 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหตอบสนองตอการเรียนรูของรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหาเพื่อใหทันสมัยตอบสนองตอการ

พัฒนา ศึกษาเทคโนโลยีการแตงแรท่ีจำเปนในกระบวนการทางเทคโนโลยธีรณี 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหัวขอซึ่งเปนที่สนใจในปจจุบันและพัฒนาการใหมๆ  ทางดานเทคโนโลยีธรณี เชน การแตง

แร เทคนิคการตรวจวิเคราะห และการประยุกตใชเทคโนโลยีการแตงแรใหเหมาะสมกับสภาพเหมืองในงาน

ทางเทคโนโลยีธรณี  ภายใตคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาประจำวิชาหรือคณาจารยพิเศษ 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ชั่วโมง ตอ

ภาคการศึกษา (ระบบ

ไตรภาค) 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติ ศ ึกษาด วยตนเอง 96 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

(ระบบไตรภาค) 

3. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 -อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะนักศึกษาท่ีตองการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนานักศึกษาใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถดำเนินชีวิต

รวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม  โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ

หลักสูตร ดังนี ้

1.1.3 ภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ

ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

1.1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึง เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2. วิธีการสอน 

- ปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานเปนกลุม เพ่ือฝกใหนักศึกษารูหนาท่ีของการเปน

ผูนำกลุม และการเปนสมาชิกของกลุม สามารถวิเคราะหและประเมินผลจากความรูในบทเรียนตอสังสมและ

สิ่งแวดลอม และอาจารยผูสอนมีการสอดแทรกความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพท่ีมีตอการทำงานและสังคมในการสอนทุกสัปดาห 

1.3. วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากการสงรายงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให 

- ประเมินผลจาการอภิปราย ซักถามขอคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. ความรู 

2.1. ผลการเรียนรูดานความรูท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับรายวิชานี้ โดยมาตรฐานความรูครอบคลุมดังนี้ 

2.1.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยีธรณี 

2.1.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการหรือการประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

2.2. วิธีการสอน 

- อาจารยผูสอนบรรยาย ยกตัวอยางโจทยและการคำนวณ   

- มอบหมายแบบฝกหัดและรายงานท่ีเชื่อมโยงกับหัวขอวิจัยท่ีสนใจกับเนื้อหารายวิชา 

2.3. วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากแบบฝกหัดและรายงานท่ีมอบหมาย 
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- สอบกลางภาค และสอบประจำภาคโดยประเมินความรูในเชิงหลักการวิเคราะหแร การแตงแรและ

เทคโนโลยีการแตงแรท่ีเหมาะสม และการประยุกตความรูพ้ืนฐานดานการแตงแรกับชนิดของแรท่ีสนใจ 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพ่ือปองกันและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี  

3.1.3    สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2. วิธีการสอน 

- อภิปรายรวมในชั้นเรียน แสดงความคิดเห็น 

- มอบหมายรายงาน การนำเสนอโดยนักศึกษา 

3.3. วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยมีขอสอบท่ีใหวิเคราะหปญหาและอภิปราย 

- วัดผลจากการตอบคำถามของนักศึกษา 

- ประเมินผลจากรายงาน การนำเสนอโดยนักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1.4 รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.2. วิธีการสอน 

-กำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน   

4.3. วิธีการประเมินผล 

-ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

5.1.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
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5.2. วิธีการสอน 

ใหนักศึกษาวิเคราะหปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหาโดยจัดใหมีการอภิปราย 

วิเคราะหสถานการณจำลอง ตลอดจนอภิปรายถึงการสืบคนขอมูลเพ่ือสนับสนุนการแกปญหานั้นๆ 

5.3. วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จำนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 บทนำหัวขอกระบวนการแตงแร

สำหรับวิศวกรรมธรณี 

- แนะนำรายวิชา ชี้แจง/ขอตกลง

ตางๆของวิชานี้ เชน การประเมินผล 

การมอบหมายงาน/การบาน ฯลฯ 

2 บรรยาย ซักถาม รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

 บทนำเก่ียวกับแร ชนิดของแร 2 บรรยาย ดูวีดิโอ

ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

2 การแตงแร การขนสงแร การ

วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ทาง

กายภาพของแร ดวยเทคนิคตางๆ

ประสิทธิภาพการแตงแร การซ้ือขาย

แร 

4 บรรยาย ดูวีดิโอ 

ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

3 การชักตัวอยางแร และการเขียน

รายงานผลการแตงแร การบดและ

การยอยแร 

4 บรรยาย ดูวีดิโอ 

ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

4 การลดขนาด การคัดขนาดแร การ

วิเคราะหขนาด 

4 บรรยาย ซักถาม รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

5 กรณีศึกษาการแตงแรโลหะ 4 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

6 กรณีศึกษาการแตงแรอโลหะ 4 บรรยาย ดูวีดิโอ

ประกอบ ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

7 การแตงแรดวยมือ และการแตงแร

ดวยความถวงจำเพาะ 

4 บรรยาย ดูวีดิโอ 

ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

8 การแยกแรดวยอำนาจแมเหล็กไฟฟา 4 บรรยาย ดูวีดิโอ 

ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

9 การแตงแรดวยไฟฟา การลอยแร 

การคัดน้ำท้ิง และการยางแร 

4 บรรยาย ดูวีดิโอ 

ซักถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 
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10 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย ตอบคำถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

11 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 นำเสนอ งานกลุม 

อภิปราย ตอบคำถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

12 นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ี

นาสนใจ 

4 นำเสนอ งานกลุม

อภิปราย ตอบคำถาม 

รศ. ดร.พรวสา 

วงศปญญา 

13 สอบปลายภาค    

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม

ท่ี 

ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 

ประเมิน 

สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1 

2.1.2-2.14, 3.1.1-

3.1.3 

สอบกลางภาค 7 30% 

2.1.2-2.14, 3.1.1-

3.1.3 

สอบปลายภาค 14 35% 

2 

1.1.1-1.1.3, 2.1.1-

2.1.4, 3.1.1-3.1.3, 

4.1.4, 5.1.3 

การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวม 

อภิปราย การทำรายงาน เสนอ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

35% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตำราหลัก 

 - เอกสารประกอบการสอน 

 - หนังสือ ตำรา วารสาร เอกสารท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการแตงแร 

- เว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการแตงแร 

- B.A. Wills, T.J. Napier-Munn, “Mineral Processing Technology”, Butterworth-Heinemann 

is an important of Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK, ISBN-10: 0-

7506-4450-8, 2006 

- การแตงแร หรือการแยกแร, กรมการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2547 

- Metso Mining and Construction, “Basics in Mineral Processing”, 2015 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ (จำเปนตองศึกษาเพ่ิมเติมหรือไม ถาจำเปนใหใสดวยคำอธิบายตัวสีแดงเขียน

ดวยลายมือ) 

 - 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

- เว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน คำอธิบายศัพท เทคโนโลยีใหมทางดานการแตง

แร 

 

  



มคอ.3 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  9 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

- แบบประเมินอาจารยผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการสื่อสาร (LMS) กับนักศึกษา   

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

- ผลการประเมินอาจารยผูสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และสรรหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก

ผลการสอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ 

ท่ีไมใชอาจารยประจำหลักสูตร 

- มีการตั ้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ี

ไดมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ 
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