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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 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร 

538310 MINE ECONOMICS 

2. จำนวนหนวยกิต 4 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  

รูปแบบการสอน ไฮบริดรหวาง onsite และ online (สถานการณ COVID-19) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

5. ภาคการศึกษา 1/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538205 หินและแร และ 538206 ปฏิบัติการหินและแร 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

-ไมม-ี 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

และ Zoom Meeting : 849 109 4075 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการอุปสงคและอุปทานการผลิตท่ี

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานวิศวกรรมธรณีในปจจบัุน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชชวย

แกปญหาโจทย 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา แนวคิดของอุปสงคและอุปทานการผลิตท่ีประยุกตใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร การ

ประเมินคาใชจายของการดำเนินการทำเหมือง เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณคาของ

แหลงแร การวิเคราะหความเสี่ยง การหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลติ 

การจัดระบบเหมือง และการกูยืมเพ่ือลงทุนทำเหมือง 

 (Course description) Concepts of demand and supply as applied to mining industry, cost 

estimation for mining operating, investment decision techniques, mineral 

property valuation, risk analysis techniques, optimizing mine development 

and production, mine organization and mine financing 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

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) 

6. PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และสิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E)  

 CLO 6-1: สามารถวิเคราะหกระแสเงินทางเศรษฐศาสตรใน

อุตสาหกรรมเหมืองแรได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 6-2: สามารถวิเคราะหความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตรใน

อุตสาหกรรมเหมืองแรได 

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 6-3: สามารถประเมินปญหาการกูยืมเพ่ือลงทุนทำ

เหมือง  

Lecturing, Classwork Written Exam 

 CLO 6-4: สามารถประเมินปญหาการดำเนินการของ

บรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร  

Lecturing, Classwork Written Exam 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด 

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. Introduction 4 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

การสอบและการเขียน

รายงาน 

2. Time Value of Money  4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

3. Rate of Return and Breakeven Analysis 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

4. Rate of Return and Breakeven Analysis (cont.) 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

5. Investment Decision Analysis 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

6. Investment Decision Analysis (cont.) 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

7. Cash Flow 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

8. Depreciation and Depletion 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

9. Cash Flow Calculation 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

10. Cost and BEP of Production 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

11. Decision Criterions 4 คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

12. Mine Economics and Mechanism 4 ประกอบการสอน (จัดจำหนาย

ผานศูนยบรรณาสาร) 

 

คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1-12 10% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 1-12 5% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-12 5% 

4. สอบระหวางภาค2 ครั้ง (Exam) 5 และ10 40% 

5. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 30% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

เอกสารประกอบการสอน 538310 เศรษฐศาสตรเหมืองแร โดย ผศ.ดร. ปรัชญา เทพ

ณรงค สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

Stermole, F. J. and John M. Stermole. 1993. Economics Evaluation and 

Investment Decision Method. 14th Edition. Colorado School of Mines, 

Golden, Colorado, U.S.A. 

ผศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ, ๒๕๕๔.,  เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการประเมินโครงการ 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็ปไซตและเอกสารท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 6: สามารถประเมินปญหาเศรษฐศาสตร เสถียรภาพ และ

สิ่งแวดลอมของโครงการวิศวกรรมธรณไีด (E) 

PI 6.1) ประเมินและวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของ

ผลลัพธปญหาทางวิศวกรรมธรณ ี

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 



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

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   4 

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เทพณรงค) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 


