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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 538313 วิศวกรรมเหมืองแรเบ้ืองตน 

538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING 

2. จำนวนหนวยกิต 3 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

รูปแบบการสอน ไฮบรดิรหวาง onsite และ online (สถานการณ COVID-19) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

5. ภาคการศึกษา 2/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

525301 ธรณีเทคนิค 

525302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

-ไมม-ี 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting : 849 109 4075 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

8 มิถุนายน 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา ใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานดานการทำเหมืองแรท้ังบน

ดินและใตดิน ใหนักศึกษามีประสบการณจริงในการทัศนศึกษาดูงานเหมืองบนดินและใต

ดิน 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจบัุน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา วิธีและแนวทางปฏิบัติในปจจุบันสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแรบนดนิและใตดิน ทัศน

ศึกษา  อยางนอย 1 ครั้ง 

 (Course description) Methods and current practices used in the surface and underground 

mining industry, a minimum of one site tour or excursion is included 

 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

36 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 72 

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) 

1. PLO 1 :  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี (R, U) 

 CLO 1-1: อธิบายหลักการพ้ืนฐานดานการทำเหมืองแรบน

ดินได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 1-2: อธิบายหลักการพ้ืนฐานดานการทำเหมืองแรใต

ดินได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. ธรณีวิทยาและการสำรวจแร 

- การกำหนดแหลงแร การสำรวจและการเก็บตัวอยาง 

- การอานแผนท่ีและการจัดทำแผนท่ีทางธรณีวิทยา 

3 1. สอนแบบไฮบริดบรรยายในช้ัน

เรียนและออนไลนผานโปรแกรม 

zoom พรอมยกตัวอยางการ

คำนวณ 

2. บันทึกวีดีโอการสอนไวใน 

google classroom สำหรับ

ทบทวนบทเรียน 

3. มอบหมายการบานผาน 

google classroom 

4. ติดตอสื่อสานผาน 

Facebook/group 

5. สื่อการสอนผาน PowerPoint 

(อัพโหลดใหผาน google 

classroom) และเอกสาร

ประกอบการสอน 

 

การสอบและการเขียน

รายงาน 

2. ธรณีวิทยาและการสำรวจแร (ตอ) 

- การกำหนดวิธีการทำเหมืองแรท่ีสมัพันธกับการวางตัว

ของสายแร 

- การประเมินปริมาณแรสำรอง 

3 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

3. การพัฒนาและการวางแผนการทำเหมืองเปด 

- วิธีการทำเหมืองเหมืองเปด 

- ออกแบบบอเหมืองและการวางแผนการทำเหมือง 

3 
คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

4. การพัฒนาและการวางแผนการทำเหมืองเปด (ตอ) 

- เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับเหมืองบนผิวดิน 

- หนวยปฏิบัติการและวงรอบการผลิต 

3 
คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

5. การพัฒนาและการวางแผนการทำเหมืองใตดิน 

- วิธีการทำเหมืองใตดิน 

- แนวคิดในการวางแผนและการออกแบบ 

3 
คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

6. การพัฒนาและการวางแผนการทำเหมืองใตดิน (ตอ) 

- การเปดชองทางเขาออกหลักของเหมือง 

- การค้ำยันอุโมงค 

- การระบายอากาศในเหมืองใตดิน 

3 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

7. ความรูเก่ียวกับกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของในการ

ทำเหมืองแร 

- กฎหมายและขอกำหนด 

3 
คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

- ขอปฏิบัติในการจดัทำแผนผังการทำเหมือง 

8. ความรูเก่ียวกับกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของในการ

ทำเหมืองแร (ตอ) 

- กระบวนการและข้ันตอนการขออนุญาตประทานบัตร 

- การปฏิบัตหินาท่ีของวิศวกรควบคมุ 

3 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

9. ผลกระทบและการจดัการผลกระทบจากการทำเหมืองแร 

- ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทำเหมืองแร 

- มาตราฐานของภาครัฐในการจัดการผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

3 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

10. ผลกระทบและการจดัการผลกระทบจากการทำเหมืองแร 

(ตอ) 

- การวางแผนการทำเหมืองเพ่ือปองกันผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

- การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางการดำเนินการ

ทำเหมือง 

- การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมในแผนการปดเหมือง 

3 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

11. การฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีผานการทำเหมืองแรแลว  

- การวางแผนใชประโยชนพ้ืนท่ีหลังจากการทำเหมือง 

- การออกแบบและปรับปรุงสภาพภมูิทัศน 

- การจัดการดานเสถียรภาพพ้ืนท่ีท่ีผานการทำเหมืองแร

แลว 

3 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

12. ความปลอดภัยในการทำเหมือง 

- ความสำคญัของความปลอดภัยในการทำเหมืองแร 

- การจัดการเพ่ือใหมีความปลอดภัยตอชีวิตของคนทำงาน

ในเหมืองและผูท่ีเก่ียวของ 

3 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-12 20% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1-12 5% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-12 5% 

4. โครงงานและรายงาน (Term Project and Report) 13 10% 

5. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7 30% 

6. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบการสอน 538313 วิศวกรรมเหมืองแรเบ้ืองตน โดย ผศ.ดร. ปรัชญา 

เทพณรงค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

- เรืองศักดิ์ วัชรพงศ และ ขวัญชัย ลีเผาพันธุ (บรรณาธิการ), 2550, ความรูพ้ืนฐาน

วิศวกรรมเหมืองแร, สมาคมวิศวกรเหมืองแร, สภาวิศวกรแหงประเทศไทย 

- Hartman, H.L., 1987, Introductory Mining Engineering, John Wiley & 

Sons, New York. 

- Hartman, H.L. (ed.), 1992, SME Mining Engineering Handbook, Society 

for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., Littleton, Colorado 

- ฉดับ ปทมสูตร, การทำเหมืองแร, เอกสารประกอบคำสอนวิชา 2106313 Mining 

Engineering, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและปโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คำอธิบายศัพท 

เว็บไซตสภาวิศวกร (www.coe.or.th) 

เว็บไซตกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (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 1 : จดจำและอธิบายหลกัการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

พ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี  

PI 1.1) จดจำและอธิบายหลักการพ้ืนฐานในการเรียนรูดาน

วิศวกรรมธรณไีด 

- Written 

Exam 

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 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพ้ืนผิว ในภาคการศึกษา 3/2563 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 



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

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   5 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 8 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 


