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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

    ๕๓๘๔๒๐ เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน (Salt Mining Technology) 

๒. จำนวนหนวยกิต 

    บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง  

    ๔ หนวยกิต (๔-๐-๘) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี เปนวิชาชีพเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อ.ดร. ธนิษฐา ทองประภา 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปท่ี ๔ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

๕๓๘๓๑๙ กลศาสตรหิน (Rock Mechanics) และ  

๕๓๘๓๒๐ ปฏิบัติการกลศาสตรหิน (Rock Mechanics Laboratory) 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

    -ไมมี- 

๘. สถานท่ีเรียน   

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
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๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

    เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการทำเหมืองเกลือหิน การออกแบบเหมือง การวิเคราะหความ

เคน 3 มิติ และการประเมินเสถียรภาพของเหมือง 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการทำเหมืองแรเกลือ

หินในปจจุบัน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวยแกปญหาโจทย 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  

    หลักการของระบบการทำเหมืองสำหรับชั้นแรบางและหนา ขอพิจารณาในการออกแบบโครงสรางเหมือง การ

ประเมินเสถียรภาพ การวิเคราะหความเคน และการพัฒนาทางเขาและชองเหมือง 

๒.จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

๔๘ ชั่วโมง สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษาเปน

รายกลุมและเฉพาะราย  

๓๖ ชั่วโมง ๙๖ ชั่วโมง 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

    แตตองไมนอยกวา ๔ ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูล

สวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
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-  เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย

สุจริต 

-  มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

-  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ

ความสำคัญ 

-  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

-  ปลูกฝงใหเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงตอเวลา 

-  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซ่ือสัตยตอตนเองและตอหนาท่ีในกลุม ความมีน้ำใจตอเพ่ือนรวมงาน การ

เคารพและเชื่อฟงครูบาอาจารย พรอมท้ังอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง 

-  ยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการประพฤติท่ีผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  การทำรายงานหรืออภิปรายกลุม 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

-  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

-  พฤติกรรมในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

-  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนำมาทำรายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

-  ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา 

- ประเมินผลการนำเสนอรายงานผลท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒. ความรู 

 ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

-  ผูเรียนจะตองมีความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานหลักการของระบบการทำเหมืองสำหรับชั้นแรบางและหนา 

ขอพิจารณาในการออกแบบโครงสรางเหมือง การประเมินเสถียรภาพ การวิเคราะหความเคน และการ

พัฒนาทางเขาและชองเหมือง 

๒.๒ วิธีการสอน 

-  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทำงานเปนกลุมและสงเสริม

ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 

-  มีการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการ 
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๒.๓ วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

-  นำเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาท่ีสอดคลองกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

-  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

-  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

-  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของเหมาะสมในการพัฒนา 

 นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

-  สามารถคนควาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ 

 เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.๒ วิธีการสอน 

 การทำโจทยในหองเรียน การทำเปนงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ 

ใหการบาน ใหงานในลักษณะท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแกไขปญหาโจทย 

๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหโจทยปญหา 

 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา 

-  รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานบุคคลและงานกลุม 

-  วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 

-  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมท้ังใน

บทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

-  มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๔.๒ วิธีการสอน 
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-  มอบหมายงานใหทำงานท้ังงานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลี่ยนกลุมทำงานตามกิจกรรมท่ี

ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษาทำงานไดกับผูอ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 

-  กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทำงานกลุม อยางชัดเจน 

-  พยายามยกตัวอยางโจทยปญหา ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยการผานการเลาเรื่องตางๆ 

-  เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการพูดคุยกับ

นักศึกษาใหเห็นความจำเปนของทักษะดานตางๆ 

๔.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงาน 

 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

-  นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย 

-  มีความสามารถในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาพรอมท้ังติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือท่ี เก่ียงของได 

-  สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย 

-  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นำเสนออยางเหมาะสม 

-  สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เก่ียวของได 

 

๕.๒ วิธีการสอน 

-  นำเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน power point ท่ีนาสนใจ 

ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน 

-  การสอนโดยมีการนำเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา เห็นถึง

ความสำคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบคนขอมูล 

-  มอบหมายงานท่ีตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning กาทำงาน 

 หรือการบานสง โดยมีโจทยท่ีตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต มีการอางอิง 

 แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ การสงการบานทางอีเมลล 

๕.๓ วิธีการประเมิน 

-  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนำเสนองานหนาหองเรียน 

-  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
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- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 

๑.๑ แผนการสอนบรรยาย 

สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน*

(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

๑ บทท่ี ๑ บทนำ 

บทท่ี ๒ หลักการของระบบการทำเหมือง 

• คำกัดความในเหมือง 

• องคประกอบภายในเหมือง 

• อุปกรณท่ีใชในการทำเมือง  

๑ 

 

 

๓ 

 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

อ.ดร.ธนิษฐา ทอง

ประภา 

๒,๓ บทท่ี ๒ (ตอ) หลักการของระบบการทำ

เหมือง 

 หลักการของระบบการทำเหมือง

สำหรับชั้นแรบางและหนา 

 หลักการของระบบการทำเหมืองใน

รูปแบบอ่ืนๆ 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ทำงานเดี่ยว การบาน 

อ.ดร.ธนิษฐา ทอง

ประภา 

๔,๕ บทท่ี ๓ ขอพิจารณาในการออกแบบ

โครงสรางเหมือง 

 บทนำ 

 การพิจารณาในการออกแบบ 

 การพิจารณาโครงสรางของเกลือหิน

สำหรับการออกแบบ 

 สิ่งท่ีควรคำนึงถึง 

๔ 

 

 

 

๔ 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ทำงานเดี่ยว การบาน 

อ.ดร.ธนิษฐา ทอง

ประภา 

๖,๗ บทท่ี ๓ การประเมินเสถียรภาพ  

 บทนำ 

 หลักการประเมิน 

 การพิจารณาโครงสรางสำหรับ

ประเมินเสถียรภาพ 

 การจำแนกตัวแปร  

 การคำนวณกฏเกณฑการแตกสำหรับ

การประเมินเสถียรภาพ 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน    

อ.ดร.ธนิษฐา ทอง

ประภา 
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๘,๙ บทท่ี ๔ การวิเคราะหความเคน 

 บทนำ 

 ความเคนในสามมิติ 

 การวิเคราะหความเคน 

 การประยุกตใช 

 การจำลองดวยคอมพิวเตอร 

 ผลกระทบของนำ้ใตดิน 

๔ 

 

 

 

 

๔ 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข การ

ประยุกตใชงาน  

อ.ดร.ธนิษฐา ทอง

ประภา 

๙, ๑๐,  

 

บทท่ี ๕ การพัฒนาทางเขาและชอง

เหมือง 

 บทนำ 

 รูปรางของชองเหมือง 

 ผลกระทบของความเคนตอชองเหมือง 

 หลักการพัฒนาชองเหมือง 

 ผลกระทบของน้ำใตดินตอชองเหมือง 

๔ 

 

 

 

๔ 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

อ.ดร.ธนิษฐา ทอง

ประภา 

๑๑, 

๑๒ 

บทท่ี ๖ การประยุกตใชเทคโนโลยีการทำ

เหมือง 

๘ 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย 

ปญหา แนวทางแกไข 

อ.ดร.ธนิษฐา ทอง

ประภา 
 

* จำนวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจำนวนหนวยกิต 
 

 

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการ

เรียนรู*  
วิธีการประเมิน** สัปดาหท่ีประเมิน   

สัดสวนของการ

ประเมิน 

๒,๓ 

สอบยอย (บทท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘) 

สอบกลางภาค (บทท่ี ๒, ๓, ๔, ๕) 

สอบปลายภาค (บทท่ี ๖, ๗, ๘) 

๓, ๕, ๖, ๙, ๑๑, ๑๒ 

๖ 

๑๓ 

๑๐% 

๓๐% 

๓๐% 

๑,๒,๔,๕,๖ 
การเขาหองเรียน 

การสงการบาน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

๑๐% 

๒๐% 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
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หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

• เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน โดย ศ.ดร. กิตติเทพ เฟองขจร สาขาวิชาเทคโนโลธรณี  

สำนักวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

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

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

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คำอธิบายศัพท 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ทำไดโดย 

• แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผูสอน ท่ีแจกใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในชั่วโมง

สุดทายของการเรียนการสอนหรือใหนักศึกษาผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

• ขอเสนอแนะผานเวปบอรด หรือระบบ e-learning ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารกับ

นักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทำไดโดย 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา 

 การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอ่ืน 

 ผลการสอบของนักศึกษา 

 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมากข้ึนเพ่ือให

นักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากข้ึน การทำงานกลุมเพ่ือกระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียนมีการเพ่ิมชั่วโมง

ติวสำหรับนักศึกษาท่ีมีความตองการหรือมีผลการเรียนท่ีออน นอกจากนี้อาจมี การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา ทำไดโดย 

การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มีการตั้งคณะกรรมการใน

สาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให

คะแนน 
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