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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 538324 กระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรมธรณี 

538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย ดร.พรวสา วงศปญญา 

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร.พรวสา วงศปญญา 

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538205 หินและแร 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

- ไมมี - 

 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

11 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการแตงแรพ้ืนฐาน รวมไปถึง

ประโยชนของการแตงแร เลือกใชกระบวนการแตงแรท่ีเหมาะสมไดท้ังแรท่ีเปนโลหะและ

ไมใชโลหะ ตลอดจนรูจักเทคนิคการตรวจวิเคราะหแร และการใชงาน 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจบัุน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหัวขอซึ่งเปนท่ีสนใจในปจจบัุนและพัฒนาการใหมๆ  ทางดานเทคโนโลยีธรณี เชน 

การแตงแร เทคนิคการตรวจวิเคราะห และการประยุกตใชเทคโนโลยีการแตงแรให

เหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางเทคโนโลยีธรณี  ภายใตคำแนะนำของอาจารยท่ี

ปรึกษาประจำวิชาหรือคณาจารยพิเศษ 

 (Course description) Physical methods of mineral processing. Fundamental of mineral 

processing including sampling comminution and liberation, screening, 

classification, size determination, gravity concentration, magnetic and 

electrostatic separation. Chemical analysis of mineral. Flotation. 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

Construction of flow sheets for mineral processing plants. Case studies of 

analysis of mineral processing for metallic and non-metallic minerals 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 96 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

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) 

1. PLO 4: สามารถใชเทคนิค อุปกรณทดสอบและตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินได (Ap. An) 

 CLO 4-1: สามามารถเลือกใชกระบวนการแตงแรท่ี

เหมาะสมไดท้ังแรท่ีเปนโลหะและไมใชโลหะ  

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 4-2: สามารถใชเทคนิคการตรวจวิเคราะหแรได Lecturing, Classwork Written Exam 

2. PLO 8: สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (An) 

 CLO 5-1: สามารถเลือกใชเทคโนโลยีการแตงแรให

เหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรมธรณีได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด 

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. บทนำหัวขอกระบวนการแตงแรสำหรับวิศวกรรมธรณ ี

- แนะนำรายวิชา ช้ีแจง/ขอตกลงตางๆของวิชาน้ี เชน การ

ประเมินผล การมอบหมายงาน/การบาน ฯลฯ 

- บทนำเก่ียวกับแร ชนิดของแร 

4 บรรยาย ดูวีดิโอประกอบ นำเสนอ 

งานกลุม อภิปราย การสอบและการเขียน

รายงาน 

2. การแตงแร การขนสงแร การวิเคราะหองคประกอบทาง

เคมี ทางกายภาพของแร ดวยเทคนิคตางๆประสิทธิภาพ

การแตงแร การซื้อขายแร 

4 
คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

3. การชักตัวอยางแร และการเขียนรายงานผลการแตงแร การ

บดและการยอยแร 

4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

4. การลดขนาด การคดัขนาดแร การวิเคราะหขนาด 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

5. กรณีศึกษาการแตงแรโลหะ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

6. กรณีศึกษาการแตงแรอโลหะ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

7. การแตงแรดวยมือ และการแตงแรดวยความถวงจำเพาะ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 
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8. การแยกแรดวยอำนาจแมเหล็กไฟฟา 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

9. การแตงแรดวยไฟฟา การลอยแร การคัดน้ำท้ิง และการ

ยางแร 

4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

10. นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ีนาสนใจ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

11. นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ีนาสนใจ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

12. นำเสนอตัวอยางการแตงแรท่ีนาสนใจ 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน 

(Weight) 

1. การเขาช้ันเรยีน การมสีวนรวม อภิปราย การทำรายงาน 

เสนอความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

1-12 
40% 

2. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7 30% 

3. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

- 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 

(References and important 

information) 

- 

 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ - เว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน คำอธิบายศัพท เทคโนโลยีใหม

ทางดานการแตงแร 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLO 4 : สามารถสำรวจและจำแนกคุณลกัษณะเชิงวิศวกรรมของ

มวลดนิและมวลหนิในภาคสนามได 

PI 4.1) แสดงแนวปฏิบัติท่ีดีในการทำงานในหองปฏิบัติการและ

ใชอุปกรณการทดลองอยางคลองแคลว 

Assignment Exam  

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 
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1: Score 0-19 % 

 PI 4.3) ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหขอมลู สอบทาน 

สอบทวนผลการทดลอง 

Assignment Exam  

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

 PLO 5 : สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบและความ

ปลอดภัยในการทำงานตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

PI 5.1) บูรณาการความรวมมือจากสมาชิกท้ังหมดในทีมและ

นำไปตัดสินใจเก่ียวกับเกณฑหรือวัตถุประสงคของงาน 

Assignment Exam  

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

 PI 5.2) การยอมรับการมสีวนรวมของผูรวมงานในทีมเติมเต็ม

สนับสนุนกันไดอยางเหมาะสมทำใหทีมบรรลุผลสำเรจ็ 

Assignment Exam  

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

 PI 5.3) สามารถประเมินมิตจิรรยาบรรณของปญหาในงาน

วิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี

Assignment Exam  

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 
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                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  11 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 


