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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 538324 กระบวนกำรแต่งแร่ส ำหรับวิศวกรรมธรณี 
 (Mineral Processing for Geological Engineering) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 4 หน่วยกติ (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี  
 (รำยวิชำในหมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำบังคับ) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 รศ.ดร.พรวสำ วงศ์ปัญญำ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 -ภำคกำรศึกษำท่ี 3 ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
 -โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  
 อำคำรเรียนรวม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรแต่งแร่พ้ืนฐำน รวมไปถึงประโยชน์ของ
กำรแต่งแร่ เลือกใช้กระบวนกำรแต่งแร่ที่เหมำะสมได้ทั้งแร่ที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ ตลอดจนรู้จักเทคนิค
กำรตรวจวิเครำะห์แร่ และกำรใช้งำน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้ตอบสนองต่อกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ และปรับปรุงเนื้อหำเพ่ือให้ทันสมัยตอบสนองต่อกำร
พัฒนำ ศึกษำเทคโนโลยีกำรแต่งแร่ที่จ ำเป็นในกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีธรณี 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบันและพัฒนำกำรใหม่ๆ  ทำงด้ำนเทคโนโลยีธรณี เช่น กำรแต่ง
แร่ เทคนิคกำรตรวจวิเครำะห์ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรแต่งแร่ให้เหมำะสมกับสภำพเหมืองในงำน
ทำงเทคโนโลยีธรณี  ภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำวิชำหรือคณำจำรย์พิเศษ 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย 48 ชั่วโมง ต่อ
ภำคกำรศึกษำ (ระบบ
ไตรภำค) 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ

เฉพำะรำย 

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติ ศึกษำด้ วยตนเอง  96 
ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ 
(ระบบไตรภำค) 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 -อำจำรย์จัดเวลำให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือรำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
(เฉพำะนักศึกษำที่ต้องกำร) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยำบรรณวิชำชีพ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่ำงรำบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตำมคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้ 

1.1.3 ภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะ สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำ และศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์ 

1.1.4 สำมำรถวิเครำะห์และประเมินผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.1.5 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และมีควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพ
รวมถึง เข้ำใจถึงบริบททำงสังคมของวิชำชีพวิศวกรรมในแต่ละสำขำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.2. วิธีการสอน 
- ปลูกฝังให้นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกให้นักศึกษำรู้หน้ำที่ของกำรเป็น

ผู้น ำกลุ่ม และกำรเป็นสมำชิกของกลุ่ม สำมำรถวิเครำะห์และประเมินผลจำกควำมรู้ในบทเรียนต่อสังสมและ
สิ่งแวดล้อม และอำจำรย์ผู้สอนมีกำรสอดแทรกควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณใน
วิชำชีพที่มีต่อกำรท ำงำนและสังคมในกำรสอนทุกสัปดำห์ 

1.3. วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจำกกำรส่งรำยงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตที่ให้ 
- ประเมินผลจำกำรอภิปรำย ซักถำมข้อคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. ความรู้ 

2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษำต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับรำยวิชำนี้ โดยมำตรฐำนควำมรู้ครอบคลุมดังนี้ 

2.1.2 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรที่ส ำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน เนื้อหำของ
สำขำวิชำเฉพำะด้ำนทำงเทคโนโลยีธรณี 

2.1.4 สำมำรถวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ ด้วยวิธีกำรหรือกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมำะสม 
2.2. วิธีการสอน 
- อำจำรย์ผู้สอนบรรยำย ยกตัวอย่ำงโจทย์และกำรค ำนวณ   
- มอบหมำยแบบฝึกหัดและรำยงำนที่เชื่อมโยงกับหัวข้อวิจัยที่สนใจกับเนื้อหำรำยวิชำ 
2.3. วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจำกแบบฝึกหัดและรำยงำนที่มอบหมำย 



มคอ.3 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี  4 
 

- สอบกลำงภำค และสอบประจ ำภำคโดยประเมินควำมรู้ในเชิงหลักกำรวิเครำะห์แร่ กำรแต่งแร่และ
เทคโนโลยีกำรแต่งแร่ที่เหมำะสม และกำรประยุกต์ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรแต่งแร่กับชนิดของแร่ที่สนใจ 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวิเครำะห์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำที่

เกิดข้ึนจำกกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
3.1.1 มีควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณท่ีดี  
3.1.3    สำมำรถคิด วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำด้ำนวิศวกรรมได้อย่ำงมีระบบ รวมถึงกำรใช้ข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.2. วิธีการสอน 
- อภิปรำยร่วมในชั้นเรียน แสดงควำมคิดเห็น 
- มอบหมำยรำยงำน กำรน ำเสนอโดยนักศึกษำ 
3.3. วิธีการประเมินผล 
- สอบกลำงภำคและปลำยภำค โดยมีข้อสอบที่ให้วิเครำะห์ปัญหำและอภิปรำย 
- วัดผลจำกกำรตอบค ำถำมของนักศึกษำ 
- ประเมินผลจำกรำยงำน กำรน ำเสนอโดยนักศึกษำ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1.4 รู้จักบทบำท หน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนตำมที่มอบหมำย ทั้งงำนบุคคลและงำน

กลุ่ม สำมำรถปรับตัวและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐำนะผู้น ำและผู้ตำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถวำงตัวได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ 

4.2. วิธีการสอน 
-ก ำหนดกิจกรรมให้มีกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำนกับผู้อื่น   

4.3. วิธีการประเมินผล 
-ประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มในชั้นเรียน และ

สังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.3 สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 
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5.2. วิธีการสอน 
ให้นักศึกษำวิเครำะห์ปัญหำ และให้น ำเสนอแนวคิดของกำรแก้ปัญหำโดยจัดให้มีกำรอภิปรำย 

วิเครำะห์สถำนกำรณ์จ ำลอง ตลอดจนอภิปรำยถึงกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรแก้ปัญหำนั้นๆ 
5.3. วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจำกรำยงำน และรูปแบบกำรน ำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยและวิธีกำรอภิปรำย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 บทน ำหัวข้อกระบวนกำรแต่งแร่
ส ำหรับวิศวกรรมธรณี 
- แนะน ำรำยวิชำ ชี้แจง/ข้อตกลง
ต่ำงๆของวิชำนี้ เช่น กำรประเมินผล 
กำรมอบหมำยงำน/กำรบ้ำน ฯลฯ 

2 บรรยำย ซักถำม รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

 บทน ำเกี่ยวกับแร่ ชนิดของแร่ 2 บรรยำย ดูวีดิโอ
ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

2 กำรแต่งแร่ กำรขนส่งแร่ กำรชัก
ตัวอย่ำงแร่ กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบทำงเคมี ทำงกำยภำพ
ของแร่ ด้วยเทคนิคต่ำงๆ 

4 บรรยำย ดูวีดิโอ 
ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

3 กำรบดและกำรย่อยแร่ 4 บรรยำย ดูวีดิโอ 
ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

4 กำรคัดขนำดแร่ กำรค ำนวณ
ประสิทธิภำพกำรแต่งแร่ กำรซื้อขำย
แร่ 

4 บรรยำย ซักถำม รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

5 กำรแต่งแร่ด้วยมือ และกำรแต่งแร่
ด้วยควำมถ่วงจ ำเพำะ 

4 บรรยำย ดูวีดิโอ 
ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

6 กำรแยกแร่ด้วยอ ำนำจแม่เหล็กไฟฟ้ำ 4 บรรยำย ดูวีดิโอ 
ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

7 กำรแต่งแร่ด้วยไฟฟ้ำ กำรลอยแร่ 4 บรรยำย ดูวีดิโอ 
ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

8 กรณีศึกษำกำรแต่งแร่โลหะ 4 บรรยำย ดูวีดิโอ
ประกอบ ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

10 กรณีศึกษำกำรแต่งแร่อโลหะ 4 บรรยำย ดูวีดิโอ
ประกอบ ซักถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

11 น ำเสนอตัวอย่ำงกำรแต่งแร่ที่
น่ำสนใจ 

4 น ำเสนอ งำนกลุ่ม 
อภิปรำย ตอบค ำถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 
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12 น ำเสนอตัวอย่ำงกำรแต่งแร่ที่
น่ำสนใจ 

4 น ำเสนอ งำนกลุ่ม
อภิปรำย ตอบค ำถำม 

รศ. ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

13 สอบปลำยภำค    
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 

2.1.2-2.14, 3.1.1-
3.1.3 

สอบกลำงภำค 7 30% 

2.1.2-2.14, 3.1.1-
3.1.3 

สอบปลำยภำค 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 

กำรเข้ำชั้นเรียน กำรมีส่วนร่วม 
อภิปรำย กำรท ำรำยงำน เสนอ
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภำค
กำรศึกษำ 

35% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสำรและต ำรำหลัก 

 -หนังสือ ต ำรำ วำรสำร เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรแต่งแร่ 
- เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้องำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรแต่งแร่ 
- 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 
- กำรแต่งแร่ หรือกำรแยกแร่, กรมกำรอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่, 2547 
- Metso Mining and Construction, “Basics in Mineral Processing”, 2015 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ ำเป็นต้องศึกษำเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำจ ำเป็นให้ใส่ด้วยค ำอธิบำยตัวสีแดงเขียน
ด้วยลำยมือ) 

 - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรำยวิชำ เช่น ค ำอธิบำยศัพท์ เทคโนโลยีใหม่ทำงด้ำนกำรแต่ง
แร่ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จัดท ำโดยนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมในกำรน ำแนวคิดและ
ควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดังนี้ 

- กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงอำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำ 
- แบบประเมินอำจำรย์ผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 
- ข้อเสนอแนะผ่ำนเว็บบอร์ด ที่อำจำรย์ผู้สอนได้จัดท ำเป็นช่องทำงกำรสื่อสำร (LMS) กับนักศึกษำ   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ผลกำรเรียนของนักศึกษำ 
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้ 
- ผลกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดม

สมอง และสรรหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงกำรสอนดังนี้ 
- สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กำรวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร

เรียนรู้ในรำยวิชำ ได้จำกกำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำก
ผลกำรสอบ และหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้ดังนี้ 

- กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

- มีกำรตั้งคณะกรรมกำรในสำขำวิชำ ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำร
สอนและรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรำยวิชำทุก 3 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษำมีมุมมองในเรื่องกำรประยุกต์ควำมรู้นี้กับปัญหำที่

ได้มำจำกงำนวิจัยของอำจำรย์หรืออุตสำหกรรมต่ำงๆ 
 


