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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมือแร่และปิโตรเลียม 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ   วิศวกรรมเหมืองแร่ 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ   2563-2567 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
1. ชื่อหลักสตูร 

ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mining Engineering 
 

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็มภาษาไทย :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
ชื่อย่อภาษาไทย :    วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering (Mining Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :   B.Eng. (Mining Engineering) 
 

3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไม่มี 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่ ที่มีความรู้ครอบคลุมด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ พลัง งานและธรณีวิศวกรรม ให้ เป็นวิศวกรที่มี
ความสามารถในการท างานโดยเคารพในจริยธรรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบูร
ณาการความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการท างานด้านเหมืองแร่และพลังงาน ตลอดจนมี
ความสามารถด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิตและการน าทรัพยากรแร่และพลังงาน ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้ 
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4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้และทักษะพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ประกอบไป

ด้วย ธรณีเทคนิคและธรณีวิศวกรรมของแหล่งทรัพยากร การส ารวจและวางแผนการผลิตแหล่ง
ทรัพยากร การเพ่ิมมูลค่าของแร่และวัสดุ และการควบคุมและฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งแร่หรือ
แหล่งปิโตรเลียม 

2. สามารถประยุกต์ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับในการเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรเพ่ือสร้างคุณลักษณะ
เฉพาะที่ดีของการปฏิบัติงานในรูปแบบสหสาขาทางวิศวกรรม อันได้แก่ จริยธรรม ภาวะความเป็นผู้น า  
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างผู้ร่วมงานและสาธารณะ 

3. มีความพร้อมในการน าความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ไปใช้เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยขั้นสูง และสามารถต่อยอดเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 

 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

5.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

5.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
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6. แผนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำปกติ 
ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1  หน่วยกิต 
1st Year, 1st Semester  Credits 
 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 
      ENGL 101  Fundamental English 1                                     
 203103 ว.คม. 103 เคมีทั่วไป 1 3 

   CHEM 103 General Chemistry 1        
 203107 ว.คม. 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 
   CHEM 107 General Chemistry Laboratory 1 
 206161 ว.คณ.161 แคลลูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 
   MATH 161 Calculus for Engineering 1 
 207105 ว.ฟส.105 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
                                         และอุตสาหกรรมเกษตร 1  3  
   PHYS 105 Physics for Engineering and Agro-Industry Students 1 
 207115 ว.ฟส.115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาวิศวกรรมศาสตร์และ 

     อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 

   PHYS 115 Physics Laboratory for Engineering and  

                                       Agro-Industry Students 1 

 259104 วศ.ท. 104 การเขียนแบบทางวิศวกรรม 3 

   ENGR 104 Engineering Drawing 

 259106 วศ.ท. 106 เทคโนโลยีโรงงาน 1 

   ENGR 106 Workshop Technology 

 259191 วศ.ท. 191 พืน้ฐานส าหรับการปฏิบัติงานแบบมอือาชีพ 1 

       ENGR 191 Principle of Being Professional 

     รวม           19 
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ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2        หน่วยกิต 

1st Year, 2nd Semester   Credits 
 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 
   ENGL 102 Fundamental English 2                                        
 203104 ว.คม. 104 เคมีทั่วไป 2 3 
   CHEM 104 General Chemistry 2 
 203108 ว.คม. 108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
   CHEM 108 General Chemistry Laboratory 2 
 206162 ว.คณ.162 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 
   MATH 162 Calculus for Engineering 2 
 207106 ว.ฟส. 106 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
                                      และอุตสาหกรรมเกษตร 2 3 
   PHYS 106 Physics for Engineering and Agro-Industry Students 2  
 207116 ว.ฟส. 116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และ 1 
     อุตสาหกรรมเกษตร 2 
   PHYS 116 Physics Laboratory for Engineering  
                                      and Agro-Industry Students 2 
 259103 วศ.ท. 103 วัสดุวิศวกรรม 3 
   ENGR 103 Engineering Materials 
 259107 วศ.ท. 107 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 
   ENGR 107 Engineering Mechanics 1 
     รวม  20  
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ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1  หน่วยกิต 
2nd Year, 1st Semester   Credits 
 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3 
   ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 205103 ว.ธณ. 103 ธรณีวิทยากายภาพ 4 
   GEOL 103 Physical Geology  
 206261 ว.คณ.261 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 
   MATH 261 Calculus for Engineering 3 
 251211 วศ.ย. 211 ก าลังวัสดุ 1 3 
   CE 211 Strength of Materials 1 
 259201 วศ.ท. 201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 
   ENGR 201 Computer Programming for Engineers 
 259203 วศ.ท. 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 2 
   ENGR 203 Engineering Mechanics 2 
 140104   ร.ท.   104 การเป็นพลเมือง    3 
               PG    104 Citizenship 

     รวม    21 
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ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2  หน่วยกิต 
2nd Year, 2nd Semester  Credits 
 001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
   ENGL 225 English in Science and Technology Context                                        
 205232 ว.ธณ 232 ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 4 
   GEOL 232 Crystallography and Mineralogy 
 251242 วศ.ย. 242 วิศวกรรมส ารวจรังวัด 1 3 
   CE 242 Surveying Engineering 1 
 252282 วศ.ฟ. 282 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 
   EE 282 Fundamentals of Electrical Engineering 
 254282 วศ.ก. 282 หลักมูลฐานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
   ME 282 Fundamentals of Mechanical Engineering 
 256271 วศ.มร.271 กลศาสตร์หิน 3 
   MN 271 Rock Mechanics 
     รวม   19 
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ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1  หน่วยกิต 
3rd Year, 1st Semester   Credits 
 254333 วศ.ก. 333 กลศาสตร์ของของไหล 3 
   ME 333 Fluid Mechanics  
 256316 วศ.มร.316 การท าเหมืองและออกแบบเหมืองเปิด 3 
   MN 316 Surface Mining and Design 
 256333 วศ.มร.333 การแต่งแร่ 1 4 
   MN 333 Mineral Processing 1 
 208161 ว.สถ. 161 สถิติเบื้องต้น 3 
     STAT 161 Fundamentals of Statistics 
 วิชาเลือกเสรี    3 
 Free Electives 
     รวม     16  
 
 
ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2  หน่วยกิต 
3rd Year, 2nd Semester  Credits 
 256317 วศ.มร.317 การท าเหมืองและออกแบบเหมืองใต้ดิน 3 
   MN 317 Underground Mining and Design 
 256318 วศ.มร.318 การเจาะและการระเบิด 3 
   MN 318 Drilling and Blasting 
 256334 วศ.มร.334 การแต่งแร่ 2 4 
   MN 334 Mineral Processing 2 
    204100   ว.คพ.100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่      3 
   CS    100 Information Technology and Modern Life 
 วิชาเอกเลือก    6 
 Major Electives           
     รวม                                                                     19 
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ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1        หน่วยกิต 

4th Year, 1st Semester   Credits 
 256441 วศ.มร.441 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่และการประเมินโครงการ 3 
   MN 441 Mine Economics and Project Evaluation 
 256457 วศ.มร.457 การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร่ 3 
   MN 457 Mine Plant and Accessories Design 
 256491 วศ.มร.491 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 3 
   MN 491 Mining Engineering Project  
 259193 วศ.ท. 193 คุณธรรมและปัญญาส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 1 
   ENGR 193 Morality and Intelligence for Being  a Professional  
 กลุ่มวิชาเลือกจาก 3 กลุ่มวิชา  3 
 General Elective 
      วิชาเอกเลือกบังคับ                                                                                           3  
      วิชาเอกเลือก    3 
 Major Electives           
     รวม           19 
 
 
ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2  หน่วยกิต 
4th Year, 2nd Semester  Credits 
 259192 วศ.ท. 192 ทักษะส าหรับการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 1 
      ENGR 192 Skills for Professionalism and Entrepreneurship 

 วิชาเลือกเสร ี    3 
 Free Electives 
 กลุ่มวิชาเลือกจาก 3 กลุ่มวิชา  3 
 General Elective 
 วิชาเอกเลือก    6 
 Major Electives           
    รวม  13 
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แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1  หน่วยกิต 
1st Year, 1st Semester   Credits 
 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 
      ENGL 101  Fundamental English 1                                     
 203103 ว.คม. 103 เคมีทั่วไป 1 3 
   CHEM 103 General Chemistry 1        
 203107 ว.คม. 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 
   CHEM 107 General Chemistry Laboratory 1 
 206161 ว.คณ.161 แคลลูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 
   MATH 161 Calculus for Engineering 1 
 207105 ว.ฟส.105 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
                                         และอุตสาหกรรมเกษตร 1  3  
   PHYS 105 Physics for Engineering and Agro-Industry Students 1 
 207115 ว.ฟส.115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และ 
     อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 
   PHYS 115 Physics Laboratory for Engineering and  
                                         Agro-Industry Students 1 
 259104 วศ.ท. 104 การเขียนแบบทางวิศวกรรม 3 
   ENGR 104 Engineering Drawing 
 259106 วศ.ท. 106 เทคโนโลยีโรงงาน 1 
   ENGR 106 Workshop Technology 
 259191 วศ.ท. 191 พ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 1 
      ENGR 191 Principle of Being Professional 
     รวม           19 
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ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2        หน่วยกิต 

1st Year, 2nd Semester   Credits 
 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 
   ENGL 102 Fundamental English 2                                        
 203104 ว.คม. 104 เคมีทั่วไป 2 3 
   CHEM 104 General Chemistry 2 
 203108 ว.คม. 108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 
   CHEM 108 General Chemistry Laboratory 2 
 206162 ว.คณ.162 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 
   MATH 162 Calculus for Engineering 2 
 207106 ว.ฟส. 106 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
                                         และอุตสาหกรรมเกษตร 2 3 
   PHYS 106 Physics for Engineering and Agro-Industry Students 2  
 207116 ว.ฟส. 116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และ 1 
     อุตสาหกรรมเกษตร 2 
   PHYS 116 Physics Laboratory for Engineering  
                                        and Agro-Industry Students 2 
 259103 วศ.ท. 103 วัสดุวิศวกรรม 3 
   ENGR 103 Engineering Materials 
 259107 วศ.ท. 107 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 
   ENGR 107 Engineering Mechanics 1 
     รวม  20  
 

 

 

 

 

 

  



ขอรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 14 

 

ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1  หน่วยกิต 
2nd Year, 1st Semester   Credits 
 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3 
   ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 205103 ว.ธณ. 103 ธรณีวิทยากายภาพ 4 
   GEOL 103 Physical Geology  
 206261 ว.คณ.261 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 
   MATH 261 Calculus for Engineering 3 
 251211 วศ.ย. 211 ก าลังวัสดุ 1 3 
   CE 211 Strength of Materials 1 
 259201 วศ.ท. 201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3 
   ENGR 201 Computer Programming for Engineers 
 259203 วศ.ท. 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 2 
   ENGR 203 Engineering Mechanics 2 
 140104   ร.ท.   104 การเป็นพลเมือง    3 
               PG    104 Citizenship 
     รวม  21 
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ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2  หน่วยกิต 
2nd Year, 2nd Semester  Credits 
 001225 ม.อ. 225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
   ENGL 225 English in Science and Technology Context                                        
 205232 ว.ธณ 232 ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 4 
   GEOL 232 Crystallography and Mineralogy 
 251242 วศ.ย. 242 วิศวกรรมส ารวจรังวัด 1 3 
   CE 242 Surveying Engineering 1 
 252282 วศ.ฟ. 282 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3 
   EE 282 Fundamentals of Electrical Engineering 
 254282 วศ.ก. 282 หลักมูลฐานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
   ME 282 Fundamentals of Mechanical Engineering 
 256271 วศ.มร.271 กลศาสตร์หิน 3 
   MN 271 Rock Mechanics 
    208161 ว.สถ. 161 สถิติเบื้องต้น 3 
     STAT 161 Fundamentals of Statistics 
                                          รวม   22 
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ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1  หน่วยกิต 
3rd Year, 1st Semester   Credits 
 254333 วศ.ก. 333 กลศาสตร์ของของไหล 3 
   ME 333 Fluid Mechanics  
 256316 วศ.มร.316 การท าเหมืองและออกแบบเหมืองเปิด 3 
   MN 316 Surface Mining and Design 
 256333 วศ.มร.333 การแต่งแร่ 1 4 
   MN 333 Mineral Processing 1 
 กลุ่มวิชาเลือกจาก 3 กลุ่มวิชา  3 
 General Elective 
 วิชาเอกเลือก    6 
 Major Electives           
 วิชาเลือกเสร ี    3 
 Free Electives 
     รวม    22  
 

ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2  หน่วยกิต 
3rd Year, 2nd Semester   Credits 
 256317 วศ.มร.317 การท าเหมืองและออกแบบเหมืองใต้ดิน 3 
   MN 317 Underground Mining and Design 
 256318 วศ.มร.318 การเจาะและการระเบิด 3 
   MN 318 Drilling and Blasting 
 256334 วศ.มร.334 การแต่งแร่ 2 4 
   MN 334 Mineral Processing 2 
 259193 วศ.ท. 193 คุณธรรมและปัญญาส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 1 
   ENGR 193 Morality and Intelligence for Being  a Professional  
   204100   ว.คพ.100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่      3 
   CS    100 Information Technology and Modern Life  
      วิชาเอกเลือกบังคับ                                                                                           3 
 วิชาเอกเลือก    3 
 Major Electives           
     รวม                                                                     20  
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ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1  หน่วยกิต 
4th Year, 1st Semester   Credits 
 256441 วศ.มร.441 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่และการประเมินโครงการ 3 
   MN 441 Mine Economics and Project Evaluation 
 256457 วศ.มร.457 การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร่ 3 
   MN 457 Mine Plant and Accessories Design 
 256491 วศ.มร.491 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 3 
   MN 491 Mining Engineering Project  
 259192 วศ.ท. 192 ทักษะส าหรับการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  1 
      ENGR 192 Skills for Professionalism and Entrepreneurship 
 กลุ่มวิชาเลือกจาก 3 กลุ่มวิชา  3 
 General Elective 
 วิชาเลือกเสรี    3 
 Major Electives           
    รวม                                                                          16 
 
 
ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2  หน่วยกิต 
4th Year, 2nd Semester   Credits 
 256494 วศ.มร.494 สหกิจศึกษา 6 
   MN 494 Cooperative Education 

     รวม           6 
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7.  กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
 - ไม่มี  
 
8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

-  สถานภาพของหลักสูตร :  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยลันวัตกรรม  
                                  รับทราบปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 
-  การเปิดการเรียนการสอน :  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
-  การได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษา :  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในคราว

ประชุมครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 
 

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งบริหำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ค าประกอบ รองอธิการบดี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับผิดชอบ/ประสำนงำน 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค ์ ประธานหลักสตูร 053-944128 s.komsoon@gmail.com 

2 ณัฏฐ์ชุดา อุ่นค า พนักงานปฏิบัติงาน 053-944128 Nathchuda.mn@gmail.com 

3 ณิชนันทน์  ปัญญาชลรักษ ์ พนักงานปฏิบัติงาน 053-944179 nitchanan@eng.cmu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nitchanan@eng.cmu.ac.th
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ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

 

2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง 
Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพื่อการแกไ้ข
และหาค าตอบ ของปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 

MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมือง
และออกแบบเหมืองเปิด  
 
 
 
 
 
 
 

การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ การประเมิน
แหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมือง
เปิด การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของบ่อเหมือง การ
ปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การเจาะ การระเบิด การขุด การขน 
การท าเหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับแหล่งแร่
โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัวเป็นช้ัน การท าเหมือง
แหล่งลานแร่ เหมืองเรือขุด การท าเหมืองโดยวิธีที่ไม่ต้อง
เปิดหน้าเหมือง 
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MN 317 (256317) 
Underground Mining and Design 
วศ.มร.317 (256317) การท าเหมือง
และออกแบบเหมืองใต้ดิน                    
     

การค้นหาแหล่งแร่ใต้ดิน การส ารวจแหล่งแร่ การประเมิน
แหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมืองใต้
ดิน การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเปิด
เหมืองใต้ดิน การเจาะปล่องและเจาะอุโมงค์ การปฏิบัติแต่
ละหน่วยงาน การกว้านแร่ การเจาะ การระเบิด การตัก 
และการขนล าเลียงแร่ การประยุกต์ใช้ กลศาสตร์หิน การท า
เหมืองใต้ดินโดยวิธีการไม่ค้ ายัน วิธีการค้ ายัน วิธีปล่อยให้ช้ัน
ดินเหนือสายแร่ทรุดตัว วิธีหน้างานสั้นและหน้างานยาว การ
ระบายอากาศภายในเหมืองใต้ดินและความปลอดภัยในการ
ท าเหมืองใต้ดิน 
 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
(Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย 
สืบค้น และวเิคราะห์ ปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้
ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มี
นัยส าคญั โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร ์
 

MN 318 (256318)  Drilling and 
Blasting 
วศ.มร.318 (256318) การเจาะและ
การระเบิด 

ส่วนประกอบและสมบัติของวัตถุระเบิด ทฤษฎีการระเบิด
และการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ หลักของการท างาน
และการเลือกเครื่องเจาะหิน การออกแบบการระเบิด การ
ระเบิดแบบควบคุมผล เศรษฐศาสตร์ของการเจาะและการ
ระเบิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการระเบิด และข้อบังคับ
และความปลอดภัยในการระเบิด 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ
ค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบ
ของปัญหาทาง วิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบระบบ 
ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 

MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมือง
และออกแบบเหมืองเปิด  
 
 
 
 
 
 
MN 457  (256457)   
Mine Plant and Accessories 
Design 
วศ.มร.457 (256457) การออกแบบ

การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ การประเมิน
แหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมือง
เปิด การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของบ่อเหมือง การ
ปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การเจาะ การระเบิด การขุด การขน 
การท าเหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับแหล่งแร่
โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัวเป็นช้ัน การท าเหมือง
แหล่งลานแร่ เหมืองเรือขุด การท าเหมืองโดยวิธีที่ไม่ต้อง
เปิดหน้าเหมือง 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างหลังคา เสา ฐานราก การวิเคราะห์
โครงสร้างอินดีเทอมิเนท การออกแบบโครงสร้างเฮดเฟรม 
ระบบกว้านแร่ ยุ้งเก็บแร่ กระเช้าขนแร่ กระเช้าขนคน 
ระบบสูบน้ า และการล าเลียงแร่ด้วยน้ าส าหรับท าเหมือง 
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โรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร ่
 
 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การระบายอากาศ เครื่องอัดอากาศและ
เครื่องเจาะรูระเบิด 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้น
เพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการ
วิจัย รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ และการ
แปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้
ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้
 

MN 491 (256491) 
Mining Engineering Project 
วศ.มร. 491 (256491) โครงงาน
วิศวกรรมเหมืองแร ่
 

ศึกษาปัญหาที่ส าคัญในวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อท าให้นักศึกษามีความคดิ
ริเริ่มและน าการค้นคว้าไปใช้ในงานเหมืองแร่ 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ 
เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้
เครื่องมือทันสมยัทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ การท า
แบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึง
ข้อจ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

MN 333  (256333) Mineral 
Processing 1        
วศ.มร.333  (256333) การแต่งแร่ 1    
 
 
 
 
 
MN 334  (256334) Mineral 
Processing 2      
วศ.มร.334  (256334) การแต่งแร่ 2  
 
 
 

ทฤษฎีทางเคมีกายภาพของแร่ส าหรับการวิเคราะห์และระบุ
คุณสมบัติแร่ ทฤษฎีการแต่งแร่ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ 
การชักตัวอย่าง การลดขนาด กาแยกตัวเป็นอิสระของแร่ 
การคัดขนาดด้วยตะแกรงสั่น การวิเคราะห์ขนาด การแยก
แร่ด้วยความถ่วงจ าเพาะ การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กและไฟฟ้า
สถิต การลอยอนุภาคแร่ การสร้างแผนภูมิการแต่งแร่แบบ
ง่ายส าหรับโรงแต่งแร่ 
 
ทฤษฎีการแต่งแร่ด้วยคุณสมบัติทางเคมี การระบุคุณสมบัติ
และปริมาณแร่ด้วยวิธีทางเคมี การระบุคุณสมบัติถ่านหิน 
กรรมวิธีทางเคมีที่เกี่ยวกับการสกัดและเก็บโลหะจากสินแร่ 
สภาวะสมดุลเคมีในระบบการแต่งแร่ การจับกลุ่ม จับก้อน 
การเกรอะ การกรอง การท าให้แห้ง การย่างแร่ การแต่งแร่
ด้วยการสกัดด้วยสารละลาย การแต่งแร่ด้วยวิธีการชะ
ละลาย การแยกแร่ด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี การสร้างแผนภูมิการ
แต่งแร่แบบซับซ้อนส าหรับโรงแต่งแร่ 
 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจาก
หลักการและความรู้ที่ ได้รับ 
มาประเมินประเด็นและ

MN 100  Sustainable Use of 
Mineral Resources 
วศ.มร. 100 (256100) การใช้
ทรัพยากรแร่อยา่งยั่งยืน                                          
 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรแร่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรแร่กับสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม หลักการใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 
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ผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชี
วอนามัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับการปฏิบตัิวิชาชีพ
วิศวกรรม 
 

 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของ
ค าตอบของปัญหางานทาง
วิศวกรรมในบริบทของสังคม
และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แสดงความรู้และความจ าเป็น
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมือง
และออกแบบเหมืองเปิด  
 

การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ การประเมิน
แหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมือง
เปิด การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของบ่อเหมือง การ
ปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การเจาะ การระเบิด การขุด การขน 
การท าเหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับแหล่งแร่
โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัวเป็นช้ัน การท าเหมือง
แหล่งลานแร่ เหมืองเรือขุด การท าเหมืองโดยวิธีที่ไม่ต้อง
เปิดหน้าเหมือง 
 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ 
(Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทาง
จรรยาบรรณและมสี านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมือง
และออกแบบเหมืองเปิด  
 
 
 
 
 
 
MN 317 (256317) 
Underground Mining and Design 
วศ.มร.317 (256317) การท าเหมือง
และออกแบบเหมืองใต้ดิน                    
     

การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ การประเมิน
แหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมือง
เปิด การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของบ่อเหมือง การ
ปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การเจาะ การระเบิด การขุด การขน 
การท าเหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับแหล่งแร่
โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัวเป็นช้ัน การท าเหมือง
แหล่งลานแร่ เหมืองเรือขุด การท าเหมืองโดยวิธีที่ไม่ต้อง
เปิดหน้าเหมือง 
 
การค้นหาแหล่งแร่ใต้ดิน การส ารวจแหล่งแร่  การประเมิน
แหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมืองใต้
ดิน การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเปิด
เหมืองใต้ดิน การเจาะปล่องและเจาะอุโมงค์ การปฏิบัติแต่
ละหน่วยงาน การกว้านแร่ การเจาะ การระเบิด การตัก 
และการขนล าเลียงแร่ การประยุกต์ใช้ กลศาสตร์หิน การท า
เหมืองใต้ดินโดยวิธีการไม่ค้ ายัน วิธีการค้ ายัน วิธีปล่อยให้ช้ัน
ดินเหนือสายแร่ทรุดตัว วิธีหน้างานสั้นและหน้างานยาว การ
ระบายอากาศภายในเหมืองใต้ดินและความปลอดภัยในการ
ท าเหมืองใต้ดิน 
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9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำน

เป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการ 
ท างานเดี่ยว และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มี
ความหลากหลายของสาขา
วิชาชีพ 
 

MN 491 (256491) 
Mining Engineering Project 
วศ.มร. 491 (256491) โครงงาน
วิศวกรรมเหมืองแร ่
 

ศึกษาปัญหาที่ส าคัญในวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อท าให้นักศึกษามีความคดิ
ริเริ่มและน าการค้นคว้าไปใช้ในงานเหมืองแร่ 

10 กำรสื่อสำร 
(Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรม
ที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล 
อาทิ สามารถอ่านและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสารการออกแบบ
งาน วิศวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับค าแนะน า
งานได้อย่างชัดเจน 
 

MN 491 (256491) 
Mining Engineering Project 
วศ.มร. 491 (256491) โครงงาน
วิศวกรรมเหมืองแร ่
 
MN 457  (256457)   
Mine Plant and Accessories 
Design 
วศ.มร.457 (256457) การออกแบบ
โรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร ่
 
 
 

ศึกษาปัญหาที่ส าคัญในวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อท าให้นักศึกษามีความคดิ
ริเริ่มและน าการค้นคว้าไปใช้ในงานเหมืองแร่ 
 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างหลังคา เสา ฐานราก การวิเคราะห์
โครงสร้างอินดีเทอมิเนท การออกแบบโครงสร้างเฮดเฟรม 
ระบบกว้านแร่ ยุ้งเก็บแร่ กระเช้าขนแร่ กระเช้าขนคน 
ระบบสูบน้ า และการล าเลียงแร่ด้วยน้ าส าหรับท าเหมือง 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การระบายอากาศ เครื่องอัดอากาศและ
เครื่องเจาะรูระเบิด 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำร
ลงทุน (Project 
Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และ
ความเข้าใจ หลักการทาง
วิศวกรรมและการบริหารงาน 
และ สามารถประยุกต์ใช้
หลักการบริหารในงานของตน 
ในฐานะผู้ร่วมทมีและผู้น าทีม
เพื่อบริหารจดัการ โครงการ

MN 441 (256441) 
 Mine Economics and Project 
Evaluation 
วศ.มร.441 (256441) เศรษฐศาสตร์
เหมืองแร่และการประเมินโครงการ     
 

หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรแร่ประกอบด้วย อุปสงค์และ
อุปทานของแร่ การผลิตแร่ จุดคุ้มทุนของการผลิต ค่าใช้จ่าย
ในการผลิตของเหมือง ค่าใช้จ่ายในการท าเหมือง การใช้แร่
และการประเมินโครงการ การได้มาและการประเมินมูลค่า
แหล่งแร่ เทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย 
มู ล ค่ า ข อ ง เ งิ น กั บ เว ล า  ค่ า เสื่ อ ม ร า ค า  ค่ า สู ญ
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายทางด้านภาษี การวิเคราะห์
ด้วยเงินสดไหลเวียนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
จัดการเหมืองแร่และการเงินของโครงการ นโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
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วิศวกรรมที่มสีภาพแวดล้อม
การท างาน ความหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ 
 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 
(Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความ
จ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้
สามารถการปฏบิัติงานได้โดย
ล าพังและ สามารถการเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

MN 100  Sustainable Use of 
Mineral Resources 
วศ.มร. 100 (256100) การใช้
ทรัพยากรแร่อยา่งยั่งยืน                                          
 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร
แร่ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรแร่กับสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม หลักการใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 

 
หมำยเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยน ารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 

 
4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานและเฉพาะทางเพื่อแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ 

2. ระบุ สร้างแบบจ าลอง ค้นคว้าเอกสาร และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยอาศัยพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของปัญหาได้ 

3. ออกแบบการแก้ปัญหาส าหรับปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบ ส่วนประกอบ หรือกระบวนการที่

สามารถตอบสนองต่อข้อก าหนด และมีความเหมาะสมกับปัจจัยทาง สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 

และสิ่งแวดล้อมได้  

4. ตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย และกระบวนการวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย การออกแบบการ

ทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความข้อมูล และการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของปัญหาได้ 

5. สร้าง เลือก และประยุกต์เทคนิค ทรัพยากร และเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่ง

รวมถึงการคาดการณ์ การสร้างแบบจ าลอง กับงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยเข้าใจถึงข้อจ ากัดต่างๆ ได้ 

6. ประยุกต์การใช้เหตุผลจากองค์ความรู้อย่างมีบริบทในการประเมินประเด็นทางสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย 

กฎหมาย และวัฒนธรรม และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง กับงานทางวิศวกรรมได้ 

7. เข้าใจผลกระทบจากการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และ

สิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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8. ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม และตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรม ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่ดีของการ

ท างานทางวิศวกรรม 

9. สามารถปฏิบัติงานทั้งแบบเดี่ยว แบบเป็นสมาชิกหรือผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของสมาชิกและสภาพแวดล้อมที่

ต้องการองค์ความรู้แบบสหสาขา ได้อย่างมีประสิทธิผล 

10. สื่อสารเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม และสังคมในองค์รวม ได้อย่างมี

ประสิทธิผล เช่น สามารถท าความเข้าใจและเขียนรายงานและเอกสารทางการออกแบบด้านวิศวกรรม สามารถ

น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิผล และการออกหรือรับค าสั่งงานที่ชัดเจน  

11. แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมและหลักการการบริหารจัดการ และสามารถประยุกต์องค์

ความรู้และความเข้าใจเหล่านั้นในงานทางวิศวกรรม ทั้งในฐานะผู้ร่วมและหัวหน้าทีม เพื่อจัดการโครงการทาง

วิศวกรรมในสภาพแวดล้อมที่ต้องการองค์ความรู้แบบสหสาขา 

12. ตระหนักถึงความจ าเป็น มีการเตรียมตัว และความสามารถในการการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง ในบริบทที่มีความ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
 

1. ประธำนหลักสูตร 
ตำรำงแสดงรำยช่ือประธำนหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบ 
กำรณ์ 

กำรสอน 
(ปี) 

คมสูรย์ สมประสงค์ ผศ. - วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรธรณี), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรธรณี), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2549 
 

2552 
 

2558 

4 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบ 
กำรณ์ 

กำรสอน 
(ปี) 

1 คมสูรย ์สมประสงค์ ผศ. - วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)  
- วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
- วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)  

2549 
 

2552 
 

2558 

4 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบ 
กำรณ์ 

กำรสอน 
(ปี) 

2 เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ผศ. -วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- M.S. Mining Engineering (Colorado 
School of Mines, USA)  
- -Ph.D. Mining Engineering (Colorado 

School of Mines, USA)  

2538 
 

2545 
 

2550 

23 

3 พันธุ์ลพ หัตถโกศล รศ. - วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
- M.S. Mining Engineering  (Colorado 
School of Mines, USA) 
- Ph.D. Mining Engineering  (Colorado 
School of Mines, USA) 

2520 
 

2531 
 

2534 

29 

4 สุริยะ ทองมุณี ผศ. - วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  
- M.S.  Civil Engineering (Kanazawa 
University, Japan)  
- Ph.D.  Civil Engineering (Kanazawa 
University, Japan)  

2546 
 

2552 
 

2555 

8 
 

5 ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์   ผศ. - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่)  
- วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่)  
-  D.Eng.  Geotechnical Engineering (Asian 
Institute of Technology, Thailand) 

2536 
2542 
2551 

20 
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบ 
กำรณ์ 

กำรสอน 
(ปี) 

1 คมสูรย์ สมประสงค์ ผศ. - วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)  
- วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
- วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

2549 
 

2552 
 

2558 

4 

2 สุพฤทธิ์  ตั้งพฤทธิ์กุล ไม่มี - วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- Master of Petroleum Engineering  
   (The University of Adelaide, 

Australia) 
- Ph.D. Petroleum and Chemical 

Engineering (University of Leeds, UK.)  

2557 
 

2016 
 

2019 

1 

3 พันธุ์ลพ หัตถโกศล รศ. - วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 
- M.S. Mining Engineering  (Colorado 
School of Mines, USA) 
- Ph.D. Mining Engineering  (Colorado 
School of Mines, USA) 

2520 
 

2531 
 

2534 

29 

4 สุริยะ ทองมุณี ผศ. - วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  
- M.S.  Civil Engineering (Kanazawa 
University, Japan)  
- Ph.D.  Civil Engineering (Kanazawa 
University, Japan)  
 

2546 
 

2552 
 

2555 

8 
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5 ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์   ผศ. - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
-  D.Eng.  Geotechnical Engineering 
(Asian Institute of Technology, 
Thailand) 

2536 
 

2542 
 

2551 

20 
 

6 อัมรินทร์ บุญตัน รศ. -วท.บ.ธรณีวิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
-M.S. Geotechnical Engineering (Asian 
Institute of Technology)  
-Ph.D. Mining Engineering  (Michigan 
Technological University, USA)  

2522 
2527 

 
2541 

35 

7 ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ รศ. -วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.S. Mineral Economics (Colorado 
School of Mines, USA)  
 -Ph.D. Mineral Economics (Colorado 
School of Mines, USA) 

2529 
 

2540 
 

2544 

33 

8 เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสร ี ผศ. -วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  )
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- M.S. Mining Engineering (Colorado 
School of Mines, USA)  
-Ph.D. Mining Engineering (Colorado 
School of Mines, USA)  

2538 
 

2545 
 

2550 

23 

10 ชนะพล เจริญธนาวรกุล - - วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)  
- วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2556 
 

2559 

3 

      
* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) (ถ้ามี) 
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4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 
1 นายศิวดล สุภาเบี้ย พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน - ศษ.บ.อุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
2 นายศุภกานต์ ธิเตจ๊ะ นักวิทยาศาสตร์ -วท.บ. ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-วท.ม. การใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  

- ปร.ด.ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  

 
 
 

5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2563 

ตำรำงท่ี 1: จ ำนวนนักศึกษำระดับ ม.6 ตำมแผน  

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4) 0 40 80 120 120 
 

      
ตำรำงท่ี 1: จ ำนวนนักศึกษำระดับ ม.6 ตำมจริง 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 44 0 0 0 0 
ชั้นปีที่ 2  0 0 0 0 
ชั้นปีที่ 3   0 0 0 
ชั้นปีที่ 4    0 0 

รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4) 0 0 0 0 0 
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       ตำรำงท่ี 2: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ (ตำมแผน) 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) 
7 120 

อัตราส่วน 1:17.14 
 
 

6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
6.1 แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

6.1.1 ภาควชิามีการส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์การสอน ทักษะ

การสอน การน าเสนอ และการวจิัย เพื่อสง่เสรมิประสิทธภิาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านการสนับสนนุเงินทนุเพื่อการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ  การ

ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์

ด้านการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่มีความเหมาะสมแกบุ่คคลากรทุกระดับ  
6.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลให้ทนัสมยั ผา่นหลักสตูรอบรมที่

ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
6.2 แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรบคุลำกรใหม่ 

6.2.1 ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือทดแทนต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าลังจะว่างลงจาการเกษียณอายุ
ราชการของบุคคลากรด้านวิชาการในภาควิชา จ านวนทั้งสิ้นสองต าแหน่ง โดยมีก าหนดการแล้ว
เสร็จภายใน ปี 2563 นอกจากนี้ยังได้มีการเตียมการเพ่ือหาและพัฒนาบุคคากรส าหรับทดแทน
ต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชาการใรปี 2565 และ ปี 2566 ตามล าดับ 

6.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 
6.3.1 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมได้ด าเนินการสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคคลากร

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดยในปัจจุบัน อาจารย์ ชนะพล  เจริญธนาวรกุล อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

6.4 แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
6.4.1 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมได้ด าเนินการสนับสนุนการปรับต าแหน่งทางวิชาการ

ของบุคคลากรผ่านการสนับสนุนทุนการด าเนินงานในงานวิจัย และทุนสนับสนุนการน าเสนอ
บทความวิชาการในงานประชุมวิชาการและการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นการยอมรับในวางการวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



ขอรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 32 

 

 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 

1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (curriculum Mapping) 
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเหมืองแร่ 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 - 2567 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
- ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และ

หิน แคลคูลัส คณิตศาสตร์
ชั้นสูง สถิติและความเป็นไปได้ 

 
กลุม่วิชำแคลคูลัสและคณิตศำสตร์ชั้นสูง 
      อนุพันธ์ของฟังก์ชันหน่ึงตัวแปรและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์
จ ากัดเขต และการประยุกต์ 
 
 
      กราฟในปริภูมิ 2 มิติและ 3 มิติ ฟังก์ชัน
หลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลาย
ชั้นและการประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
หน่ึงและอันดับสอง และการประยุกต์ 
 
     แคลคูลัสของเวกเตอร์ ฟังก์ชั่นเชิงซ้อน
เบื้องต้น อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูริเยร์ 
 
 
 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ 
            โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ 
กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคลื่อนท่ีของ
วัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนท่ีของวัตถุ
แข็งเกร็งสมบัติของสสาร อุทกสถิตศาสตร์
แ ละอุ ท ก พ ล ศาสต ร์  ก ารสั่ น แล ะคลื่ น 
ธรรมชาติของคลื่นเสียง อุณหภูมิและความ
ร้อน อุณหพลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ 

 
กลุ่มวิชำแคลคูลัสและคณิตศำสตร์ชั้นสูง 
MATH 161  (206161)  
Calculus for Engineering 1 
ว.คณ. 161 (206161)   
แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 
 
MATH 162 (206162) 
Calculus for Engineering 2 
ว.คณ. 162 (206162) แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 2 
 
MATH 261 (206261)   
Calculus for Engineering 3 
ว.คณ. 261 (206261)   
แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 
 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ 
PHYS  105 (207105)  
Physics for Engineering and Agro -
Industry Student 1 
ว.ฟส. 105 (207105)  
ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมเกษตร 1                                         
 

 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

    ความเข้มสนามไฟฟ้ าและศักย์ ไฟฟ้ า 
วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง สนามแม่ เหล็ ก
เหน่ียวน าจากกระแสไฟฟ้า แรงแม่เหล็กต่อ
ประจุท่ีเคลื่อนท่ี การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น การสะท้อนและการหักเหของแสง 
กระจก เลนส์ และปริซึม การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบน โพลาไรเซชัน การกระเจิงของแสง 
และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
         กระบวนวิชาปฏิบั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ
เทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกต์
ทางฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงประกอบด้วยการ
ทดลองต่างๆ ทางกลศาสตร์ ความร้อนและ
คลื่นกลท่ีเป็นไปตามเน้ือหาของกระบวนวิชา 
ว.ฟส. 105 (207105)  
 
          กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ ยวกับ
เทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกต์
ทางฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงประกอบด้วยการ
ทดลองต่างๆ ทางไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์ และ
ฟิ สิ กส์ ยุ ค ใหม่  ท่ี เป็ น ไปตามเน้ือหาของ
กระบวนวิชา ว.ฟส. 106 (207106) 
 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเคมี   
         หลักการของเคมี  ปริมาณสัมพันธ์ทาง
เคมี ก๊าซ เคมีเทอร์โมไดนามิกส์  ของเหลว
แ ล ะ ข อ งแ ข็ ง  ส ม ดุ ล เค มี   ไฟ ฟ้ า เค มี  
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟและทรานซิชัน เคมีส่ิงแวดล้อม 
 
        กระบวนวิชาน้ีต่อเน่ืองกับ ว.คม.103 
(203103) สารละลาย  กรด  เบส  สมดุลไอ
ออนิก  สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  จลนเคมี  
เคมีนิวเคลียร์  และเคมีอินทรีย์ 

PHYS 106  (207106)  
Physics for Engineering and Agro -  
Industry Students 2  
ว.ฟส. 106 (207106)  
ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมเกษตร 2                                          
 
 
 
 
PHYS 115 (207115) 
Physics Laboratory for Engineering and 
Agro-Industry Students 1 
ว.ฟส. 115 (207115)  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร 1                   
 
 
PHYS 116 (207116) 
Physics Laboratoryfor Engineering and  
Agro-Industry Students 2 
ว.ฟส. 116 (207116)  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร 2
  
 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเคมี 
CHEM 103  (203103)   
General Chemistry 1 
ว.คม. 103 (203103)  เคมีท่ัวไป 1 
 
 
 
CHEM 104  (203104)   
General Chemistry 2 
ว.คม. 104 (203104)  เคมีท่ัวไป 2 
 

3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
1 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 



ขอรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 34 

 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

        ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานทาง
เคมี และการทดลองท่ีสอดคล้องกับหัวข้อท่ี
เรียนในภาคบรรยายดังต่อไปน้ี  :  ปริมาณ
สัมพันธ์ทางเคมี  ค่าคงท่ีของก๊าซ ความร้อน
ของปฏิกิริยา สมดุลย์เคมี  เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
การไทเทรตระหว่างกรด-เบส และแบบรี
ดอก ซ์  เลขออก ซิ เดชั น เซลล์ ไฟฟ้ า เคมี
แบบจ าลองโมเลกุล และการทดลองพิเศษ 
 
         ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐาน
ทางเคมี  เพื่อให้รู้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ของแคทไอออนและแอนไอออนต่ างๆ   
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการละลายของเกลือ  
คอลลอยด์  สมดุลกรด-เบส ค่าผลคูณการ
ละลายของสาร   สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  
จลนเคมี เคมีอินทรีย์   การหามวลโมเลกุล
โดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็งและการ
ทดลองพิเศษ 
 
กลุ่มวิชำทำงธรณีวิทยำ  
        ธรรมชาติและโครงสร้างของวัตถุท่ีเป็น
ส่วนประกอบของโลก และกระบวนการต่างๆ 
ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
 
กลุ่มวิชำแร่และหิน   
          ผ ลึ ก ศ าส ต ร์  เค มี ข อ งผ ลึ ก แ ล ะ
ส่วนประกอบทางเคมี การศึกษาผลึกศาสตร์
โดยใช้รังสีเอกซ์ สมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของแร่ การจัดระบบของแร่ แร่กลุ่มท่ี
ไม่ใช่ซิลิเกต แร่กลุ่มซิลิเกต และการฝึกท า
ปฏิบัติการในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มวิชำสถิติและควำมเป็นไปได้  
 ภาพรวมของสถิติ สถิติเชิงพรรณรา ตัวแปร
สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การสถิติ
เชิงอนุมานส าหรับค่าสัดส่วนของประชากร 
สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย แผน

CHEM 107  (203107)   
General Chemistry Laboratory 1  
ว.คม. 107 (203107)  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 
  
 
 
 
 
 
CHEM 108  (203108)   
General Chemistry Laboratory 2 
ว.คม. 108 (203108)  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชำทำงธรณีวิทยำ  
GEOL 103  (205103)    
Physical Geology 
ว.ธณ.103 (205103)  ธรณีวิทยากายภาพ 
 
กลุ่มวิชำแร่และหิน   
GEOL 232 (205232) 
Crystallography and Mineralogy 
ว.ธณ.232 (205232) ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 
 
 
 
 
กลุ่มวิชำสถิติและควำมเป็นไปได้  
STAT 161 (208161) 
 Fundamentals of Statistic 
ว.สถ.161 (208161) สถิติเบื้องต้น 

3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 หน่วย/6 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/ - ชม./
ปฏิบัต ิ

 
4 หน่วย/45 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/45 ชม./
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
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แบบการทดลองเบื้องต้น 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
และองค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 

- กำรเขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลศำสตร์วิศวกรรม  

 
 
 
 

- วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงำนวิศวกรรม 

 
 
 
 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
 
บ ท น า สู่ ก า ร เขี ย น แ บ บ ท างวิ ศ วก รรม 
เครื่องมือเขียนแบบและการเขียนตัวอักษร  
เรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎีการฉายภาพ และ
การเขียนแบบออโทกราฟิก การก าหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบเชิงรูปภาพ 
ภาพตัดและข้อปฏิบัติ การเขียนรูปช่วยและ
รูปคลี่  การสเก็ ตด้ วยมือ  การเขียนแบบ
ราย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ แ บ บ ป ระ ก อ บ  ก า ร
ประยุกต์ใช้การเขียนแบบทางวิศวกรรม การ
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 
หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง ผัง
วัตถุอิสระ การสมดุล โครงสร้างอย่างง่าย แรง
กระจาย ความเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นท่ี 
 
ความเป็นมาและการแบ่งประเภทของวัสดุ
วิศวกรรม วัสดุประเภทโลหะ พลาสติก เซรา
มิก แอสฟัลท์ ไม้และคอนกรีต กระบวนการ
ผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้วัสดุวิศวกรรม 
โครงสร้างขนาดใหญ่และโครงสร้างขนาดเล็ก
ของวัสดุวิศวกรรม ความไม่สมบูรณ์ ของ
ของแข็ง สภาวะสมดุลของเฟส คุณสมบัติของ
วัสดุ การทดสอบเชิงกลของวัสดุ การชุบแข็ง 
และกรรมวิธีทางความร้อน ปฏิกิริยาการกัด
กร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน 
 
 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับวิศวกร หลักการ
ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
หลักการอีดีพี แนวคิดและการวางขั้นตอนใน
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
 
ENGR 104  (259104) 
Engineering Drawing 
วศ.ท.104 (259104) การเขียนแบบทาง
วิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ENGR 107 (259107)   
Engineering Mechanics 1 
วศ.ท.107 (259107)  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
 
 
ENGR 103 (259103)   
Engineering Materials 
วศ.ท.103  (259103)  วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGR 201  (259201) 
Computer Programming for Engineers 
วศ.ท.201  (259201) การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
 
 

 
 
3 หน่วย/45 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
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- เทอร์โมไดนำมิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เคมีกำยภำพของวัสดุและแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธี การออกแบบและพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ 
ห ลั ก ก า ร ภ า ษ า ก า ร เขี ย น โป ร แ ก ร ม
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ร ะ ดั บ สู ง  ก า ร เลื อ ก ใช้
ภาษาคอมพิ วเตอร์ ให้ เหมาะสมกับการ
ป ระยุ ก ต์ ใช้ งานท างวิ ศ วก รรม  ก ารใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม 
 
ทบทวนเบื้ อ งต้ นของเทอร์ โมไดนามิคส์ 
หลักการและการท างานของเครื่องจักร ความ
ร้ อ น และอุ ป ก รณ์ ป ระก อ บแ บ บต่ า งๆ  
เครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องอัดก๊าซ 
รอก เพลา เฟือง หลักการของการท าความ
เย็นและการปรับสภาวะอากาศ เครื่องมือทาง
ยานยนต์  หลักการเบื้องต้นและองค์ประกอบ
ของสมรรถนะ  การศึกษาเครื่องจักรกลแบบ
ต่างๆ ท่ีใช้กับงานก่อสร้างทางวิศวกรรม 
 
ผลึกศาสตร์ เคมีของผลึกและส่วนประกอบ
ทางเคมี การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสี
เอกซ์ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแร่ 
การจัดระบบของแร่ แร่กลุ่มท่ีไม่ใช่ซิลิเกต แร่
กลุ่มซิลิเกต และการฝึกท าปฏิบัติการในหัวข้อ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการแต่งแร่ทาง
ฟิสิกส์ พื้นฐานการแต่งแร่ซ่ึงประกอบด้วยการ
ชักตัวอย่าง การลดขนาด  และการแยกตัว
เป็ นอิ สระของแร่  ก ารสั่ น คัดขนาดด้ วย
ตะแกรง การวิเคราะห์ขนาด การแยกแร่ด้วย
ความถ่วง และทักษะการแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก
และไฟฟ้าสถิต ตลอดจนการสร้างแผนภูมิการ
แต่งแร่แบบง่ายส าหรับโรงแต่งแร่      
 
ทฤษฎีการแต่งแร่ด้วยคุณสมบัติทางเคมี การ
ระบุคุณสมบัติและปริมาณแร่ด้วยวิธีทางเคมี 
การระบุคุณสมบัติถ่านหิน กรรมวิธีทางเคมีท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
ME 282  (254282) 
Fundamentals of Mechanical 
Engineering 
วศ.ก.282 (254282) หลักมูลฐาน
วิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
 
 
 
GEOL 232 (205232) 
Crystallography and Mineralogy 
ว.ธณ.232 (205232) ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 
 
 
 
 
MN 333  (256333) Mineral Processing 1        
วศ.มร.333  (256333) การแต่งแร่ 1     
 
 
 
 
 
 
 
MN 334 (256334)  Mineral Processing 2 
วศ.มร.334 (256334) การแต่งแร่ 2           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 หน่วย/45 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/45 ชม./
ปฏิบัติ 
 
 
 
4 หน่วย/45 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/45 ชม./
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
4 หน่วย/45 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/45 ชม./
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- ควำมแข็งแรงของวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

- กลศำสตร์ของไหล 
 
 
 

เกี่ยวกับการสกัดและเก็บโลหะจากสินแร่ 
สภาวะสมดุลเคมีในระบบการแต่งแร่ การจับ
กลุ่ม จับก้อน การเกรอะ การกรอง การท าให้
แห้ ง การย่างแร่   การแยกของแข็ งจาก
ของเหลวด้วยการเกรอะและการกรอง การ
แต่งแร่ด้วยการสกัดด้วยสารละลาย การแต่ง
แร่ด้วยวิธีการชะละลาย การแยกแร่ด้วยวิธี
ไฟฟ้าเคมี  การสร้างแผนภูมิการแต่งแร่แบบ
ซับซ้อนส าหรับโรงแต่งแร่ 
 
กระบวนวิ ช า น้ี ต่ อ เน่ื อ งกั บ  ว .คม .103 
(203103) สารละลาย  กรด  เบส  สมดุลไอ
ออนิก  สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  จลนเคมี  
เคมีนิวเคลียร์  และเคมีอินทรีย์ 
 
ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานทางเคมี  
เพื่อให้รู้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแคท
ไอออนและแอนไอออนต่างๆ   อิทธิพลของ
อุณหภูมิต่อการละลายของเกลือ  คอลลอยด์  
สมดุลกรด-เบส ค่าผลคูณการละลายของสาร   
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  จลนเคมี เคมี
อินทรีย์   การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการ
ลดลงของจุดเยือกแข็งและการทดลองพิเศษ 
 
 
ห น่ ว ย แ ร งแ ล ะ ค ว า ม เค รี ย ด เบื้ อ ง ต้ น 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรง และหน่วย
เครียด แรงบิด แรงเฉือนและแรงดัดในคาน 
หน่วยแรงในคาน แรงผสมและวงกลมของ
มอห์ร หน่วยแรงต่างๆ ในคาน ระยะแอ่นตัว
โดยวิธีอินติเกรตสองชั้น การโก่งเดาะของเสา 
เงื่อนไขการวิบัติ 
 
คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิต ของ
ไหลพลวัต การไหลแบบราบเรียบและแบบ
ปั่นป่วน การไหลแบบยุบตัวและไม่ยุบตัวตาม
ความดัน  สมการความต่อเน่ืองและโมเม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHEM 104  (203104)   
General Chemistry 2 
ว.คม. 104 (203104)  เคมีท่ัวไป 2 
 
 
CHEM 108  (203108)   
General Chemistry Laboratory 2 
ว.คม. 108 (203108)  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 
 
 
 
 
 
 
 
CE 211  (251211)   
Strength of Materials 1  
วศ.ย.211 (251211)  ก าลังวัสดุ 1 
 
 
 
 
 
ME 333  (254333) 
Fluid Mechanics 
วศ.ก.333 (254333) กลศาสตร์ของของไหล 
 

ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
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- พื้นฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 
 
 
 
 
 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 

- กำรจ ำแนกชนิดแร่และวัสดุ  
 
 
 
 
 
 

- กำรท ำเหมืองเปิด  
- กำรวำงแผนและออกแบบ 

กำรท ำเหมือง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นตั มของออย เลอ ร์ และ เบอร์ นู ลี   ก าร
วิ เคราะห์ แบบ ใช้ ตั วแปรไร้ มิ ติ และการ
เหมือนกันของแบบจ าลองการไหล  การไหล
ในท่อและการไหลรอบวัตถุท่ีจมในของไหล 
เครื่องจักรกลของไหลพ้ืนฐาน 
 
ค าจ ากัดความและกฎต่างๆ การวิเคราะห์
วงจรกระแสตรง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ตัวแปลงไฟฟ้า  เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส  เครื่องวัด
ปริม าณ ต่ างๆ   ทางไฟฟ้ า  สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  และการประยุกต์ 
 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
ผลึกศาสตร์ เคมีของผลึกและส่วนประกอบ
ทางเคมี การศึกษาผลึกศาสตร์โดยใช้รังสี
เอกซ์ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแร่ 
การจัดระบบของแร่ แร่กลุ่มท่ีไม่ใช่ซิลิเกต แร่
กลุ่มซิลิเกต และการฝึกท าปฏิบัติการในหัวข้อ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ 
การประเมินแหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการท าเหมืองเปิด การศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของ
บ่อเหมือง การปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การ
เจาะ การระเบิด การขุด การขน การท า
เหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับ
แหล่งแร่โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัว
เป็นชั้น การท าเหมืองแหล่งลานแร่ เหมืองเรือ
ขุด การท าเหมืองโดยวิธี ท่ีไม่ต้องเปิดหน้า
เหมือง 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างหลังคา เสา ฐานราก 
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอมิเนท การ
ออกแบบโครงสร้างเฮดเฟรม ระบบกว้านแร่ 

 
 
 
 
 
 
EE 282 (252282)   
Fundamentals of Electrical Engineering 
วศ.ฟ.282 (252282)  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
GEOL 232 (205232) 
Crystallography and Mineralogy 
ว.ธณ.232 (205232) ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 
 
 
 
 
MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมืองและ
ออกแบบเหมืองเปิด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 457  (256457)   
Mine Plant and Accessories Design 
วศ.มร.457 (256457) การออกแบบโรงงาน

 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 

 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม 
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- กำรท ำเหมืองใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กำรใช้วัตถุระเบิดในงำน
วิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุ้งเก็บแร่ กระเช้าขนแร่ กระเช้าขนคน ระบบ
สูบน้ า และการล าเลียงแร่ด้วยน้ าส าหรับท า
เหมือง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า การระบายอากาศ 
เครื่องอัดอากาศและเครื่องเจาะรูระเบิด 
 
การค้นหาแหล่งแร่ใต้ดิน การส ารวจแหล่งแร่ 
การประเมินแหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการท าเหมืองใต้ดิน การศึกษาผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเปิดเหมือง
ใต้ดิน การเจาะปล่องและเจาะอุโมงค์  การ
ปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การกว้านแร่ การเจาะ 
การระเบิด การตัก  และการขนแร่  การ
ประยุกต์ใช้กลศาสตร์หิน การท าเหมืองใต้ดิน
โดยวิธีการไม่ค้ ายัน วิธีการค้ ายัน วิธีปล่อยให้
ชั้นดินเหนือสายแร่ทรุดตัว วิธีหน้างานสั้นและ
หน้างานยาว การระบายอากาศภายในเหมือง
ใต้ดินและความปลอดภัยในการท าเหมืองใต้
ดิน 
 
การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ 
การประเมินแหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการท าเหมืองเปิด การศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของ
บ่อเหมือง การปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การ
เจาะ การระเบิด การขุด การขน การท า
เหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับ
แหล่งแร่โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัว
เป็นชั้น การท าเหมืองแหล่งลานแร่ เหมืองเรือ
ขุด การท าเหมืองโดยวิธี ท่ีไม่ต้องเปิดหน้า
เหมือง 
 
ส่วนประกอบและคุณสมบัติของวัตถุระเบิด 
ทฤษฎีการระเบิดและการใช้วัตถุระเบิดในงาน
เหมืองแร่ หลักของการท างานและการเลือก
เครื่องเจาะหิน การออกแบบการระเบิด การ
ระเบิดแบบควบคุมผลเศรษฐศาสตร์ของการ

และอุปกรณ์งานเหมืองแร่ 
 
 
 
 
MN 317 (256317) 
Underground Mining and Design 
วศ.มร.317 (256317) การท าเหมืองและ
ออกแบบเหมืองใต้ดิน                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมืองและ
ออกแบบเหมืองเปิด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 318 (256318)  Drilling and Blasting 
วศ.มร.318 (256318) การเจาะและการระเบิด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
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- เศรษฐศำสตร์เหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลศำสตร์ของหิน 
 
 
 
 
 
 

- กำรแต่งแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาะและการระเบิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการระเบิด และข้อบั งคับและความ
ปลอดภัยในการระเบิด 
 
หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรแร่ประกอบด้วย 
อุปสงค์และอุปทานของแร่  การผลิตแร่ 
จุดคุ้มทุนของการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ของเหมืองค่าใช้จ่ายในการท าเหมือง การใช้
แร่และการประเมินโครงการ การได้มาและ
การประเมินมูลค่าแหล่งแร่ เทคนิคท่ีช่วยใน
การตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วยมูลค่าของ
เงิ น กั บ เว ล า  ค่ า เสื่ อ ม ร า ค า  ค่ า สู ญ
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายทางด้านภาษี 
การวิเคราะห์ด้วยเงินสดไหลเวียนและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการเหมืองแร่และ
การเงินของโครงการ นโยบายของรัฐบาลท่ี
เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
 
 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินเนื้อแน่นและ
การทดสอบ การจัดกลุ่มมวลหิน หน่วยแรง 
ความเครียด ทฤษฎีอิลาสติก การกระจายของ
หน่วยแรงในวัสดุอิลาสติก การพิบัติของหิน 
หน่วยแรงสนามและการจัดค่าหน่วยแรง
โดยรอบอุโมงค์ เสถียรภาพของพื้นหินเอียง 
 
ทฤษฎีทางเคมีกายภาพของแร่ส าหรับการ
วิเคราะห์และระบุคุณสมบัติแร่ ทฤษฎีการ
แต่งแร่ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ การชัก
ตัวอย่าง การลดขนาด กาแยกตัวเป็นอิสระ
ของแร่ การคัดขนาดด้วยตะแกรงสั่น การ
วิ เคราะห์ ขนาด  การแยกแร่ด้ วย ความ
ถ่วงจ าเพาะ การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กและ
ไฟฟ้าสถิต การลอยอนุภาคแร่ การสร้าง
แผนภูมิการแต่งแร่แบบง่ายส าหรับโรงแต่งแร่ 
 
ทฤษฎีการแต่งแร่ด้วยคุณสมบัติทางเคมี การ
ระบุคุณสมบัติและปริมาณแร่ด้วยวิธีทางเคมี 

 
 
 
 
MN 441 (256441) 
 Mine Economics and Project Evaluation 
วศ.มร.441 (256441) เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
และการประเมินโครงการ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 271 (256271)  Rock Mechanics 
วศ.มร.271 (256271) กลศาสตร์หิน 
 
 
 
 
 
MN 333  (256333) Mineral Processing 1        
วศ.มร.333  (256333) การแต่งแร่ 1                                
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 334 (256334)  Mineral Processing 2 
วศ.มร.334 (256334) การแต่งแร่ 2           

 
 
 
 
 

3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

4 หน่วย/45 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/45 ชม./
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
4 หน่วย/45 ชม./
บรรยาย 
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- กำรท ำเหมืองและกำรแต่งแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุคุณสมบัติถ่านหิน กรรมวิธีทางเคมีท่ี
เกี่ยวกับการสกัดและเก็บโลหะจากสินแร่ 
สภาวะสมดุลเคมีในระบบการแต่งแร่ การจับ
กลุ่ม จับก้อน การเกรอะ การกรอง การท าให้
แห้ง การย่างแร่ การแต่งแร่ด้วยการสกัดด้วย
สารละลาย การแต่งแร่ด้วยวิธีการชะละลาย 
การแยกแร่ด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี การสร้างแผนภูมิ
การแต่งแร่แบบซับซ้อนส าหรับโรงแต่งแร่ 
 
การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ 
การประเมินแหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการท าเหมืองเปิด การศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของ
บ่อเหมือง การปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การ
เจาะ การระเบิด การขุด การขน การท า
เหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับ
แหล่งแร่โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัว
เป็นชั้น การท าเหมืองแหล่งลานแร่ เหมืองเรือ
ขุด การท าเหมืองโดยวิธี ท่ีไม่ต้องเปิดหน้า
เหมือง 
 
การค้นหาแหล่งแร่ใต้ดิน การส ารวจแหล่งแร่ 
การประเมินแหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการท าเหมืองใต้ดิน การศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเปิด
เหมืองใต้ดิน การเจาะปล่องและเจาะอุโมงค์ 
การปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การกว้านแร่ การ
เจาะ การระเบิด การตัก และการขนล าเลียง
แร่ การประยุกต์ใช้ กลศาสตร์หิน การท า
เหมืองใต้ดินโดยวิธีการไม่ค้ ายัน วิธีการค้ ายัน 
วิธีปล่อยให้ชั้นดินเหนือสายแร่ทรุดตัว วิธีหน้า
งานสั้นและหน้างานยาว การระบายอากาศ
ภายในเหมืองใต้ดินและความปลอดภัยในการ
ท าเหมืองใต้ดิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมืองและ
ออกแบบเหมืองเปิด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 317 (256317) 
Underground Mining and Design 
วศ.มร.317 (256317) การท าเหมืองและ
ออกแบบเหมืองใต้ดิน                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 หน่วย/45 ชม./
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม. 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควำมรู้ทำงด้ำนธรณีเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กำรป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในงำนเหมืองแร่ 

ทฤษฎีทางเคมีกายภาพของแร่ส าหรับการ
วิเคราะห์และระบุคุณสมบัติแร่ ทฤษฎีการ
แต่งแร่ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ การชัก
ตัวอย่าง การลดขนาด กาแยกตัวเป็นอิสระ
ของแร่ การคัดขนาดด้วยตะแกรงสั่น การ
วิ เคราะห์ ขนาด  การแยกแร่ด้ วย ความ
ถ่วงจ าเพาะ การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กและ
ไฟฟ้าสถิต การลอยอนุภาคแร่ การสร้าง
แผนภูมิการแต่งแร่แบบง่ายส าหรับโรงแต่งแร่ 
 
ทฤษฎีการแต่งแร่ด้วยคุณสมบัติทางเคมี การ
ระบุคุณสมบัติและปริมาณแร่ด้วยวิธีทางเคมี 
การระบุคุณสมบัติถ่านหิน กรรมวิธีทางเคมีท่ี
เกี่ยวกับการสกัดและเก็บโลหะจากสินแร่ 
สภาวะสมดุลเคมีในระบบการแต่งแร่ การจับ
กลุ่ม จับก้อน การเกรอะ การกรอง การท าให้
แห้ง การย่างแร่ การแต่งแร่ด้วยการสกัดด้วย
สารละลาย การแต่งแร่ด้วยวิธีการชะละลาย 
การแยกแร่ด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี การสร้างแผนภูมิ
การแต่งแร่แบบซับซ้อนส าหรับโรงแต่งแร่ 
 
การแบ่งกลุ่มของดินและหินมวล คุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของดินและหิน การสืบหน้างาน 
การทดสอบในห้องปฏิบัติงานและภาคสนาม 
ทฤษฎียื ดหยุ่นและเกณ ฑ์ การวิบั ติ  การ
ประยุกต์ใช้ธรณี เทคนิคในเหมืองเปิดและ
เหมื องใต้ ดิน  วิธีก ารทางตั ว เลขส าห รับ
แก้ปัญหากลศาสตร์ดินและกลศาสตร์หินใน
งานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 
การค้นหาแหล่งแร่ผิวดิน การส ารวจแหล่งแร่ 
การประเมินแหล่งแร่ส ารอง การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการท าเหมืองเปิด การศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหมือง 
การออกแบบ บ่อเหมืองและเสถียรภาพของ
บ่อเหมือง การปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน การ
เจาะ การระเบิด การขุด การขน การท า

MN 333  (256333) Mineral Processing 1        
วศ.มร.333  (256333) การแต่งแร่ 1                                
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 334 (256334)  Mineral Processing 2 
วศ.มร.334 (256334) การแต่งแร่ 2           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MN 373 (256373) 
Geotechniques for Mining Engineering 
วศ.มร.373 (256373) ธรณีเทคนิคส าหรับ
วิศวกรรมเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
MN 316  (256316) 
Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) การท าเหมืองและ
ออกแบบเหมอืงเปิด      
 
 
 

4 หน่วย/39 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/ 45 ชม./
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
4 หน่วย/45 ชม./
บรรยาย 
4 หน่วย/45 ชม./
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
3 หน่วย/45 ชม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 หน่วย/45 ชม. 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ ชื่อวิชำ ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เหมืองเปิดและอุปกรณ์ท าเหมืองส าหรับ
แหล่งแร่โลหะ อโลหะ และแหล่งแร่วางตัว
เป็นชั้น การท าเหมืองแหล่งลานแร่ เหมืองเรือ
ขุด การท าเหมืองโดยวิธี ท่ีไม่ต้องเปิดหน้า
เหมือง 

 
 
 
 
       

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2563 – ปีกำรศึกษำ 2567) 
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ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเหมืองแร่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 – 2567  

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
กลุ่มวิชำแคลคูลัสและคณิตศำสตร์ชั้นสูง 
MATH 161 (206161) Calculus for Engineering 1 
ว.คณ.161  (206161) แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 1 
 

 

ผศ. ดร.ธงชัย ด ำรงโภคภัณฑ์ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ) 
-ปร.ด. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์การสอน     16       ปี 
 

ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม.  คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-Ph.D.  Mathematics  (University of Sevilla, Spain) 
ประสบการณ์การสอน     9       ปี 
 
ผศ. ดร.รุจิรำ อุ่นเจริญ 
-วท.บ.  คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ปร.ด.  คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์การสอน     18     ปี 
 
ผศ.ดร.ภักดี เจริญสวรรค์  
-วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์การสอน    11      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำแคลคูลัสและคณิตศำสตร์ช้ันสูง (ต่อ) 
MATH 161 (206161) Calculus for Engineering 1 
ว.คณ.161  (206161) แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 1 
 
 

รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
-M.S. Management Science (Case Western Reserve University, 
USA) 
-Ph.D. System & Control Engineering (Case Western Reserve 
University, USA) 
ประสบการณ์การสอน      16     ปี 
 

ผศ. ดร.วำรุนันท์ อินถำก้อน 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ด. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน      10     ปี 
 

อ. ดร.เอกชัย ทวินันท ์
-วศ.บ.  คอมพิวเตอร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
-M.Sc. Mathematics (Karlsruhe Institute of Technology, 
Germany) 
-Ph.D. Mathematics (Karlsruhe Institute of Technology, 
Germany) 
ประสบการณ์การสอน      11     ปี 
 

อ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ ำ 
-B.A. Mathematics and Linguistics (Swarthmore College, USA) 
-M.S. Mathematics (Drexel Unitversity, USA) 
-Ph.D. Applied Mathematics (Iowa State University, USA) 
ประสบการณ์การสอน      6     ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำแคลคูลัสและคณิตศำสตร์ชั้นสูง (ต่อ) 
MATH 162 (206162)  Calculus for Engineering 2 
ว.คณ. 162 (206162)  แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 2 
 

รศ. ดร.ณัฐกร สุคันธมำลำ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.A. Mathematics (University of Alabama, USA) 
-Ph.D. Mathematics (University of Alabama, USA) 
ประสบการณ์การสอน      17     ปี 
 

รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
-M.S. Management Science (Case Western Reserve University, 
USA) 
-Ph.D. System & Control Engineering (Case Western Reserve 
University, USA) 
ประสบการณ์การสอน      16     ปี 
 

ผศ. ดร.ธงชัย ด ำรงโภคภัณฑ์ 
-วท.บ.  คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ) 
-ปร.ด.  คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์การสอน     9       ปี 
 

ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนำค 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.A. Applied Mathematics (University of Maryland, USA) 
-Ph.D. Mathematics (University of Alabama, USA) 
ประสบการณ์การสอน      16     ปี 
 

ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม.  คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-Ph.D.  Mathematics  (University of Sevilla, Spain) 
ประสบการณ์การสอน    16      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำแคลคูลัสและคณิตศำสตร์ชั้นสูง (ต่อ) 
MATH 162 (206162)  Calculus for Engineering 2 
ว.คณ. 162 (206162)  แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 2 

 

อ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-Ph.D. Mathematics (Royal Holloway, University of 
London, UK) 
ประสบการณ์การสอน      7     ปี 
 

MATH 261 (206261)  Calculus for Engineering 3 
ว.คณ. 261 (206261)  แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 3 
 

ผศ. ดร.กฤษฎำ สังขนันท์ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม.  คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ด. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน      5     ปี 
 

ผศ. ดร.กัญญุตำ ภู่ชินำพันธุ์ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ด.คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน      11     ปี 
 

ผศ. ดร.ธรีนุช บุนนำค 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.A. Applied Mathematics (University of Maryland, USA) 
-Ph.D. Mathematics (University of Alabama, USA) 
ประสบการณ์การสอน      16     ปี 
 

ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ด. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน      10     ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำแคลคูลัสและคณิตศำสตร์ชั้นสูง (ต่อ) 
MATH 261 (206261)  Calculus for Engineering 3 
ว.คณ. 261 (206261)  แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 3 

 

ผศ. ดร.สมภพ มูลชัย 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-ปร.ด. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์การสอน      15     ปี 
 
อ. ดร.ภรัณยู จันทร 
-วท.บ. คณิตศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วท.ม. คณิตศาสตร์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
-ปร.ด. คณิตศาสตร์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์การสอน      5     ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ 
PHYS 105 (207105) Physics for Engineering and Agro-

Industry Student 1 
ว.ฟส. 105 (207105) ฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ  
              วิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมเกษตร 1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ. ดร.วัลย์ชัย พรมโนภำศ 
- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาขอนแก่น) 
- วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- วท.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน      14     ปี 
 
ผศ. ดร.สกล แสนทรงสิริ 
- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม. ฟิสิกส์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- วท.ด. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน      16     ปี 
 
ผศ. ดร.สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธำดำ 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน        9    ปี 
 
อ. ปรัชญำ มำลำศรี 
- วท.บ.  ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน      25      ปี 
 
ผศ. ดร.พิพัฒน์  เรือนค ำ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.S. Energy Science  (Kyoto Univ., Japan) 
- Ph.D.  Energy Science (Kyoto Univ., Japan) 
ประสบการณ์การสอน       6      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 105 (207105) Physics for Engineering and Agro-

Industry Student 1 
ว.ฟส. 105 (207105) ฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ  
              วิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมเกษตร 1   

 

ผศ. ดร.อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน       8       ปี 

 

PHYS 106  (207106) Physics for Engineering and Agro-
Industry Students 2  

ว.ฟส. 106 (207106) ฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำวิศวกรรมศำสตร์   
              และอุตสำหกรรมเกษตร 2            

ผศ. ดร.สกล แสนทรงสิริ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- วท.ด.  ฟิสกิส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน       16     ปี 
 
ผศ. ดร.วรีะเดช ทองสุวรรณ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์ประยุกต์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน       10     ปี 
 
ผศ. ดร.วัลย์ชัย พรมโนภำศ 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์ประยุกต์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน        14      ปี 
 
อ. ปรัชญำ มำลำศรี  
- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน        25       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 106  (207106) Physics for Engineering and Agro-

Industry Students 2  
ว.ฟส. 106 (207106) ฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำวิศวกรรมศำสตร์   
              และอุตสำหกรรมเกษตร 2            

ผศ. ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ 
- Bachelor of Art Physics  (Lehigh Univ., USA)   
- Ph.D. Physics Education  (Oregon State Univ., USA) 
ประสบการณ์การสอน        15     ปี 
 
ผศ. ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Physics (Univ. of Birmingham, UK) 
ประสบการณ์การสอน         9      ปี 

 
PHYS 115 (207115)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro- Industry Students 1 
ว.ฟส. 115 (207115) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ

วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 1 
 

ผศ. ดร.วัลย์ชัย พรมโนภำศ 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์ประยุกต์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน        14      ปี 
 
อ. ปรัชญำ มำลำศรี  
- วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน        25       ปี 
 
ผศ. ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ 
- Bachelor of Art Physics  (Lehigh Univ., USA)   
- Ph.D. Physics Education  (Oregon State Univ., USA) 
ประสบการณ์การสอน        15     ปี 
 
ผศ. ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Physics (Univ. of Birmingham, UK) 
ประสบการณ์การสอน         9      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 115 (207115)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro- Industry Students 1 
ว.ฟส. 115 (207115) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ

วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 1 

 

ผศ.ชำญกิจ คันฉ่อง 
- วท.บ. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- วท.ม. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์การสอน         17     ปี 
 
อ. ดร.เชิดศักดิ์ แซ่ลี ่
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Physics  (Univ.of Leeds, UK) 
ประสบการณ์การสอน        21      ปี 
 
อ.ดร.ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Environmental Engineering and Management  
    (Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์การสอน          7     ปี 
 
ผศ. ดร.นัดดำ เวชชำกุล 
- วท.บ. ฟิสกิส์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
- วท.ม. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด. วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน         12    ปี 
 
ผศ. ดร.พิพัฒน์  เรือนค ำ 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.S. Energy Science  (Kyoto Univ., Japan) 
- Ph.D. Energy Science (Kyoto Univ., Japan) 
ประสบการณ์การสอน       6      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 115 (207115)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro- Industry Students 1 
ว.ฟส. 115 (207115) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ

วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 1 
 

ผศ. ดร.วรำนนท์ อนุกูล 
-  วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
- M.Sc. Physics (Univ. of Minnesota, USA) 
- Ph.D. Physics (Cambridge Univ., UK) 
ประสบการณ์การสอน          17      ปี 
 
ผศ. ดร.วันดี ธรรมจำรี 
- วท.บ. วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน          16       ปี 
 
รศ. ดร.วิม  เหนือเพ็ง 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน          19      ปี 
 
ผศ. ดร.สกล แสนทรงสิริ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน        16    ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 115 (207115)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro- Industry Students 1 
ว.ฟส. 115 (207115) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ

วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 1 

 

ผศ. ดร.สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธำดำ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน           9     ปี 
 
ผศ. ดร.สุขุม อิสเสง่ียม 
- วท.บ.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์   (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน            14     ปี 
 
อ. ดร.สุกฤต  สุจริตกุล 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.A. Physics (Duke Univ., USA) 
- Ph.D.  Physics  (Case Western Reserve Univ., USA) 
ประสบการณ์การสอน            1      ปี 

 
ผศ. ดร.อรวรรณ ค ำม่ัน 
- วท.บ.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด. วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน           14       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 115 (207115)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro- Industry Students 1 
ว.ฟส. 115 (207115) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ

วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 1 

 

อ. อำทิตย์ ลภิรัตนำกูล 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน          15      ปี 
 

 
PHYS 116 (207116)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro-Industry Students 2 
ว.ฟส. 116 (207116) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ 
             วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 2 

ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนำกุล 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน           26      ปี 
 
รศ. ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.Sc.  Physics Methods of Materials Characterisation   
  (The Univ. of Warwick, UK) 
- Ph.D.  Physics  (The Univ. of Warwick, UK)  
ประสบการณ์การสอน             19     ปี 
 
รศ. ดร.ฉัตรดนัย บุญเรือง 
- วท.บ.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน            14      ปี 
 
ผศ.ชำญกิจ คันฉ่อง 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- วท.ม. ฟิสิกส์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์การสอน           17      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 116 (207116)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro-Industry Students 2 
ว.ฟส. 116 (207116) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ 
             วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 2 

รศ. ดร.ชยักำนต์ เลียวหิรัญ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร) 
- วท.ม.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน              12     ปี 
 
อ. ดร.ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Environmental Engineering and Management                   
(Asian Institute of Technology) 

ประสบการณ์การสอน                7       ปี 
 
ผศ. ดร.นัดดำ เวชชำกุล 
- วท.บ.  ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
- วท.ม.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน              12       ปี 
 
อ. ดร.ปรัชญำ มำลำศรี 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน                 25     ปี 
 
รศ. ดร.พศิิษฐ์ สิงห์ใจ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Materials Science (Univ. of Surrey, UK)  
ประสบการณ์การสอน            24      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 116 (207116)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro-Industry Students 2 
ว.ฟส. 116 (207116) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ 

             วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 2 

ผศ. ดร.พิพัฒน์  เรือนค ำ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.S.  Energy Science  (Kyoto Univ., Japan) 
- Ph.D.  Energy Science (Kyoto Univ., Japan) 
ประสบการณ์การสอน              6      ปี 
 
ผศ. ดร.วรำนนท์ อนุกูล 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
- M.Sc.  Physics (Univ. of Minnesota, USA) 
- Ph.D.  Physics (Cambridge Univ., UK) 
ประสบการณ์การสอน              17     ปี 
 
ผศ. ดร.วรีะเดช ทองสุวรรณ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์ประยุกต์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน              10     ปี 
 
ผศ. ดร.วัลย์ชัย พรมโนภำศ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์ประยุกต์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน              14     ปี 
 
ผศ. ดร.ศิริพร ชัยศร ี
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Geophysics  (The Univ. of Calgary, Canada)  
ประสบการณ์การสอน          18        ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 116 (207116)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro-Industry Students 2 
ว.ฟส. 116 (207116) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ 

             วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 2 

อ. ดร.ศุภชยั นำคะพันธ์ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
- D.Tech.Sc.  Remote Sensing and Geographic Information 
Systems  (Asian Institute of Technology)  
ประสบการณ์การสอน              7      ปี 
 
ผศ. ดร.สกล แสนทรงสิริ 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- วท.ด.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน             16      ปี 
 
อ. ดร.สุกฤต  สุจริตกุล 
วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.A.  Physics   (Duke Univ., USA) 
Ph.D.  Physics  (Case Western Reserve Univ., USA) 
ประสบการณ์การสอน             1       ปี 
 
ผศ. ดร.สุจิตรำ รัตน์จิรำนุกูล 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Environemental Sciences  (Univ. of East Anglia, UK)  
ประสบการณ์การสอน              8      ปี 
 
ผศ. ดร.อธิพงศ์ งำมจำรุโรจน์ 
- วท.บ. ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ด. วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน         14       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ (ต่อ) 
PHYS 116 (207116)  Physics Laboratory for Engineering 

and Agro-Industry Students 2 
ว.ฟส. 116 (207116) ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับนักศึกษำ 

             วิศวกรรมศำสตร์ และอุตสำหกรรมเกษตร 2 

 ผศ. ดร.อัจฉรำ ปัญญำ เจริญจิตติชัย 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Physics  (Case Western Reserve Univ., USA) 
ประสบการณ์การสอน            6       ปี 
 
อ.อำทิตย์ ลภิรัตนำกูล 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน           15      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพืน้ฐำนทำงเคมี 
CHEM 103 (203103)  General Chemistry 1 
ว.คม. 103 (203103)  เคมีท่ัวไป 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ. ดร.รุ้งลำวัลย์ สมสุนันท์ 
- B.S.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
- M.S. Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
- Ph.D.  Materials Engineering  (The University of 

Nottingham, UK.) 
ประสบการณ์การสอน           11        ปี 
 
ผศ. ดร.ช ำนิ  แสงภักดี 
- B.S. Chemistry  (Chiang Mai University) 
- International Master degree in Environmental Risk 
Assessment  for Tropical Ceosystems  from Chiang Mai 
University and Instutut fur Biogeography, Sarrland 
University, Germany. 
- Ph.D. Materials Science  (Colorado School of Mines 
USA.) 
ประสบการณ์การสอน             14        ปี 
 
รศ. ดร.นุชนิภำ  นันทะวงศ์ 
- วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   
- Ph.D. Pharmacy and Chemistry  (Liverpool John Moors 
University, United Kingdom)   
ประสบการณ์การสอน              18        ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเคมี 
CHEM 104  General Chemistry 2 
ว.คม. 104 (203104)  เคมีท่ัวไป 2 

ผศ. ดร.ณปภำ พรหมสวรรค์ 
- วท.บ.  เคม ี(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  เคม ี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Organic Chemistry  (University of Bristol,UK) 
ประสบการณ์การสอน                 11       ปี 
 
ผศ. ดร.วิมล นำคสำทำ 
 - B.S. Hons.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
- Ph.D. Analytical Chemistry  (Chiang Mai University, 

Thailand.) 
ประสบการณ์การสอน               21       ปี 
 
ผศ. ดร.ละอองนวล ศรีสมบัติ 
-B.Sc.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
-M.S.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
-Ph.D. Chemistry  (University of Houston, USA.) 
ประสบการณ์การสอน                 12      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเคมี 
CHEM 107  General Chemistry Laboratory 1  
ว.คม. 107 (203107)  ปฏิบัติกำรเคมีท่ัวไป 1 

 ผศ. ดร.ช ำนิ  แสงภักดี 
- B.S. Chemistry  (Chiang Mai University) 
- International Master degree in Environmental Risk 

Assessment  for Tropical Ceosystems  from Chiang Mai 
University and Instutut fur Biogeography, Sarrland 
University, Germany. 

- Ph.D. Materials Science  (Colorado School of Mines 
USA.) 

ประสบการณ์การสอน               14      ปี 
 
ผศ. ดร.วิมล นำคสำทำ 
 - B.S. Hons.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
- Ph.D. Analytical Chemistry  (Chiang Mai University, 

Thailand.) 
ประสบการณ์การสอน                21         ปี 
 
ผศ. ดร.ละอองนวล ศรีสมบัติ 
-B.Sc.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
-M.S.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
-Ph.D. Chemistry  (University of Houston, USA.) 
ประสบการณ์การสอน               12         ปี 
 
ผศ. ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล 
- วท.บ.  ฟิสิกส์  (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
- วท.ม.  วัสดุศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Nanoscience and Nanotechnology  (University of 
Surrey, UK) 
ประสบการณ์การสอน                 9       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเคมี 

CHEM 108  General Chemistry Laboratory 2 
ว.คม. 108 (203108)  ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 2  

ผศ. ดร.วิมล นำคสำทำ 
 - B.S. Hons. Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
- Ph.D. Analytical Chemistry  (Chiang Mai University, 
Thailand.) 
ประสบการณ์การสอน             21        ปี 
 
ผศ. ดร.ละอองนวล ศรีสมบัติ 
-B.Sc.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
-M.S.  Chemistry  (Chiang Mai University, Thailand) 
-Ph.D. Chemistry  (University of Houston, USA.) 
ประสบการณ์การสอน               12         ปี 
 
ผศ. ดร.ช ำนิ  แสงภักดี 
- B.S. Chemistry  (Chiang Mai University) 
- International Master degree in Environmental Risk 

Assessment  for Tropical Ceosystems  from Chiang Mai 
University and Instutut fur Biogeography, Sarrland 
University, Germany. 

- Ph.D. Materials Science  (Colorado School of Mines 
USA.) 

ประสบการณ์การสอน                 14      ปี 
 
ผศ. ดร.สุรินทร์ สำยปัญญำ 
- วท.บ.  เคม ี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  เคม ี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Physical Chemistry  (Cardiff University, UK) 
ประสบการณ์การสอน                12     ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเคมี 

CHEM 108  General Chemistry Laboratory 2 
ว.คม. 108 (203108)  ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป 2  

ผศ. ดร.คณำรัฐ ณ ล ำปำง 
- วท.บ.  เคม ี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  เคม ี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Chemistry  (University of Leeds, UK) 
ประสบการณ์การสอน               15         ปี 
 
อ. ดร.ชนิสร เหง้ำจ ำปำ 
- วท.บ.  เคม ี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วท.ม.  เคม ี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D.  Pharmacy  (The University of Nottingham, UK)  
ประสบการณ์การสอน                 6        ปี 
 
รศ. ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ 
- วท.บ. เคมี  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- D. Phil. Chemistry  (Oxford University, UK) 
ประสบการณ์การสอน                19        ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำทำงธรณีวิทยำ 
GEOL 103  (205103)  Physical Geology 
ว.ธณ.103 (205103)   ธรณีวิทยำกำยภำพ 

ผศ. ดร.นิติ มั่นเข็มทอง 
- B.S. Geology  (Chiang Mai University) 
- M.S. Geophysics  (University of Nevada, Reno)  
- Ph.D. Geological Sciences (University of Texas at El 

Paso) 
ประสบการณ์การสอน                5       ปี 
 
อ. ดร.รตันำภรณ์ ฟองเงิน 
- B.S. Geology (Chiang Mai University, Thailand) 
- M.S. Geological Sciences (University of Texas at Austin, 

USA) 
- Ph.D. Geological Sciences (University of Texas at Austin, 

USA) 
ประสบการณ์การสอน               5       ปี 
 
ผศ. ดร.กรรณนิภำ โมทนะเทศ 
- B.S. Geological Engineering (Colorado School of Mines, 

USA) 
- Ph.D. Geology (Texas A&M University, USA) 
ประสบการณ์การสอน              5       ปี 
 
อ. ดร.วิทยำ คันธรส 
- วท.บ. ธรณีวิทยา  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- M.Sc. Geology with the second class honours first 

division  (The University of Auckland,  New Zealand.) 
- Doctor of Natural Science Geology  (The University of 

Innsbruck, Austria) 
ประสบการณ์การสอน            37       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำแร่และหิน  
GEOL232  (205232)  Crystallography and Mineralogy 
ว.ธณ232 (205232)  ผลึกศำสตร์และวิทยำแร่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ.ดร.บุณฑริกำ ศรีทัย 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- Ph.D.(Geology), University of London, Uk  
ประสบการณ์การสอน          25      ปี 
 
รศ.ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- วท.ม. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
- Ph.D. (Earth Sciences), Birmingham University, UK 
ประสบการณ์การสอน         24       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กลุ่มวิชำสถิติและควำมเป็นไปได้  
STAT 161 (208161)  Fundamentals of Statistic 
ว.สถ.161 (208161) สถิติเบื้องต้น 

 
 

 
ผศ. ดร.มำนัดถุ์   ค ำกอง 
-วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545 
-วท.ม.(สถิติประยุกต์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
-ปร.ด. (สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553 
ประสบการณ์สอน              15        ปี 
 
อ. ดร.กุณฑลี   ไชยสี 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 
- M.S. (Statistics), University of Nottingham, UK, 2010 
- Ph.D. (Statistics), University of Bath, UK, 2015 
ประสบการณ์การสอน           6       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม และองค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
ENGR104 (259104)  Engineering Drawing 
วศ.ท.104 (259104) กำรเขียนแบบทำงวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รศ. ดร.ศักดิ์เกษม   ระมิงค์วงศ์ 
- วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Manufacturing Engineering  (Royal Melbourne 
Institute of Technology University, Australia (เรียนโท-เอก) ) 
ประสบการณ์การสอน         15       ปี 
 

อ. ดร.สำลินี   สันติธีรำกุล 
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- Ph.D.  Informatique  (University Lyon 2, France) 
ประสบการณ์การสอน         14       ปี 
 

ผศ. ดร.วรเดช   มโนสร้อย 
-วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
-วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
-Ph.D.  Aerospace Engineering  (University of Stuttgart, 
Germany) 
ประสบการณ์การสอน       4       ปี 
 

รศ. ดร. ธงชัย  ฟองสมุทร 
-วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.Sc. Mechanical Engineering  (Vanderbilt University, 
USA.) 
-Ph.D.  Mechanical Engineering  (Vanderbilt University, 
USA.) 
ประสบการณ์การสอน        21      ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ENGR 107 (259107)  Engineering Mechanics 1 
วศ.ท.107 (259107)  กลศำสตร์วิศวกรรม 1 

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์  พรหมมำ 
-วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-Ph.D. Mechanical Engineering  (University Blaise Pascal 
Clermont II, France) 
ประสบการณ์การสอน       13         ปี 
 

ผศ. ดร.ปวรุตม์  จงชำญสิทโธ 
-วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

-Doctorat d’Université en Génie Mécanique, Université Blaise 

Pascal, France 

ประสบการณ์การสอน         5        ปี 
 
รศ. ดร.ศักดิ์เกษม   ระมิงค์วงศ์ 
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- Ph.D. Manufacturing Engineering  (Royal Melbourne 
Institute of Technology University, Australia (เรียนโท-เอก) ) 
ประสบการณ์การสอน       15        ปี 
 
อ. ดร.สำลินี   สันติธีรำกุล 
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- Ph.D.  Informatique  (University Lyon 2, France) 
ประสบการณ์การสอน        14         ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ   รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ENGR 103 (259103)  Engineering Materials 
วศ.ท.103  (259103)  วัสดุวิศวกรรม 

ผศ. ดร.วรพจน์  เสรีรัฐ 
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.Eng.  Manufacturing Engineering  (musashi Institute of 
Technology, Japan) 
- D.Eng.Manufacturing Engineering  (musashi Institute of  
Technology, Japan) 
ประสบการณ์การสอน         29       ปี 
 

ผศ. ดร.อนิรุท  ไชยจำรุวณิช 
- M.Eng. Materials Science and Engineering  (Imperial 
College London, UK. (เรียนตรี-โท) ) 
- Ph.D.  Materials Science and Engineering  (Imperial 
College London, UK.) 
ประสบการณ์การสอน          14          ปี 
 
ผศ. ดร.วสวัชร  นำคเขียว 
- B.Sc. Industrial Engineering (Rensselaer Polytechnic 
Institute, USA.) 

- M.Sc.  Industrial Engineering  (Purdue University, USA.)  
- Ph.D.  Industrial Engineering  (Purdue University, USA.)  
ประสบการณ์การสอน         10       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ   รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ENGR 201 (259201) Computer Programming for   Engineers 
วศ.ท.201 (259201) กำรเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรบัวิศวกร 

รศ. ดร.ตรัสพงศ์  ไทยอุปถัมภ์  
-วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
-M.S.  Computer Engineering  (University of Southern 
California, USA.) 
-Ph.D.  Electrical Engineering  Computer Communications  
(University of  Pennsylvania, USA.) 
ประสบการณ์การสอน       18         ปี 
 
ผศ. ดร.กำนต์  ปทำนุคม 
-วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.Eng. Communications and Integrated Systems (Tokyo 
Institute of Technology, Japan) 
-Ph.D. Communications and Integrated Systems (Tokyo 
Institute of Technology, Japan) 
ประสบการณ์การสอน        11          ปี 
 
ผศ. ดร.อัญญำ  อำภำวัชรุตม์ 
-B.Eng. Telecommunications Engineering  (Institut National 
des Sciences Appliquees de Lyon, France) 
-M.Eng. Telecommunications Engineering  (Institut 
National des Sciences Appliquees de Lyon, France)  
-M.Res. Instrument systems, signals  and images  (Institut  
National des Sciences Appliquees de Lyon, France) 
-Ph.D. Telecommunications (Institut National des Sciences 
Appliquees de Lyon, France) 
ประสบการณ์การสอน       7           ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ   รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ME 282  (254282)  Fundamentals of Mechanical Engineering 
วศ.ก.282 (254282) หลักมูลฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 

ผศ. ดร.ภัทรำพร กมลเพ็ชร 
- วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.Sc.  Plastics Engineering  (University of 
  Massachusetts-Lowell, USA)                
- D.Eng.  Plastics Engineering  (University of  
  Massachusetts-Lowell, USA)              
ประสบการณ์การสอน          20         ปี 
 

ผศ. ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ 
- วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วศ.ม.  วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี) 
- Ph.D.  Mechanical Engineering  (University of  
  California, Riverside, USA)                   
ประสบการณ์การสอน            16       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ   รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
CE 211 (251211)   Strength of Materials 1  
วศ.ย.211 (251211)  ก ำลังวัสดุ 1 

อ.ไพศำล จั่วทอง 
- วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน       26          ปี 
 

ผศ. ดร.นพดล  กรประเสริฐ 
- วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.Eng.  Civil Engineering  (Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
- Ph.D.  Civil Engineering (Virginia Polytechnic Institute and 
State University, USA) 
ประสบการณ์การสอน          6        ปี 
 

ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ วงค์เมธำ 
- วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วศ.ด.  วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- วศ.ม.  วิศวกรรมโยธา  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน        4          ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ   รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ME 333  (254333) Fluid Mechanics 
วศ.ก.333 (254333) กลศำสตร์ของของไหล 

รศ.ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร 
-วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.Eng. Energy Technology (Asian Institute of Technology, 
Thailand) 
ประสบการณ์การสอน           26        ปี 
 

รศ. ดร.พฤทธ์ สกุลช่ำงสัจจะทัย 
-วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน           15         ปี 
 

รศ. ดร.อำรีย์  อัจฉริยวิริยะ 
-วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
-วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
-วศ.ด. เทคโนโลยีพลังงาน(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร)ี 
ประสบการณ์การสอน           26       ปี 
 
ผศ. ดร.ภัทรำพร กมลเพ็ชร 
- วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
- M.Sc.  Plastics Engineering  (University of 
  Massachusetts-Lowell, USA)                
- D.Eng.  Plastics Engineering  (University of  
  Massachusetts-Lowell, USA)              
ประสบการณ์การสอน        20         ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ   รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
EE 282 (252282)   Fundamentals of Electrical 
Engineering 
วศ.ฟ.282 (252282)  วิศวกรรมไฟฟ้ำพื้นฐำน 

ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ 
- วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- M.Eng.  Electrical Engineering (Tokyo Institute of 
Technology, Japan) 
ประสบการณ์การสอน      22       ปี 
 

ผศ. ดร.เภำภัทรำ ค ำพิกุล 
- วศ.บ.  วิศวกรรมโทรคมนาคม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

- วศ.ม.  วิศวกรรมโทรคมนาคม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
- วศ.ด.  วิศวกรรมโทรคมนาคม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  
ประสบการณ์การสอน        5        ปี 
 

ผศ. ดร.พีรพล จิรำพงศ์ 
- วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
- M.Eng.  Electrical Engineering   (Asian Institute of 
Technology) 
- D.Eng.  Electrical Power System Management  (Asian 
Institute of Technology) 
ประสบการณ์การสอน        17      ปี 
 

รศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิร ิ

- วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
- M.S.  Electrical Engineering (Clemson University, USA) 
ประสบการณ์การสอน      25      ปี 

 
  

 

 

 

 

 



ขอรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 76 

 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
MN 316 Surface Mining and Design 
วศ.มร.316 (256316) กำรท ำเหมืองและออกแบบเหมืองเปิด    
 
 
 
 
MN 317 Underground Mining and Design 
วศ.มร.317 (256317) กำรท ำเหมืองและออกแบบเหมืองใต้ดิน                      

  
 
 
 
 
 MN 441 Mine Economics and Project Evaluation 
วศ.มร.441 (256441) เศรษฐศำสตร์เหมืองแร่และกำรประเมิน
โครงกำร 
 
 
 
MN 271 Rock Mechanics 
วศ.มร.271 (256271) กลศำสตร์หิน     

 
รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล  
- วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- M.S. Mining Engineering (Colorado School of Mines, USA)  
- Ph.D. Mining Engineering (Colorado School of Mines, USA) 
ประสบการณ์การสอน       29         ปี 
 
ผศ.ดร. เชี่ยวชำญ ลีลำสุขเสรี 
-วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- M.Sc. Mining and Earth Systems Engineering (Colorado 
School of Mines, USA)  
-Ph.D. Mining and Earth Systems Engineering (Colorado 
School of Mines, USA) 
ประสบการณ์การสอน        23       ปี 
 
รศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์  
-วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.S. Mineral Economics (Colorado School of Mines, USA)  
 -Ph.D. Mineral Economics (Colorado School of Mines, USA) 
ประสบการณ์การสอน        33        ปี 
 
รศ.ดร. อัมรินทร์ บุญตัน 
-วท.บ. ธรณีวิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
-M.S. Geotechnical Engineering (Asian Institute of 
Technology)  
-Ph.D.Mining Engineering (Michigan Technological 
University, USA) 
ประสบการณ์การสอน        35        ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
MN 373 Geotechniques for Mining Engineering 
วศ.มร.373 (256373) ธรณีเทคนิคส ำหรับวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
MN 318 Drilling and Blasting 
วศ.มร.318 (256318) กำรเจำะและกำรระเบิด 

 
 
             
GEOL 232 (205232) Crystallography and Mineralogy 
ว.ธณ.232 (205232) ผลึกศำสตร์และวิทยำแร่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ดร. เชี่ยวชำญ ลีลำสุขเสรี 
-วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- M.Sc. Mining and Earth Systems Engineering  (Colorado 
School of Mines, USA)  
-Ph.D. Mining and Earth Systems Engineering  (Colorado 
School of Mines, USA) 
ประสบการณ์การสอน        23       ป ี
 
รศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์  
-วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
-M.S. Mineral Economics (Colorado School of Mines, USA)  
 -Ph.D. Mineral Economics (Colorado School of Mines, USA) 
ประสบการณ์การสอน        33        ป ี
 
อ.ดร.บุณฑริกำ ศรีทัย 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- Ph.D.(Geology), University of London, Uk  
ประสบการณ์การสอน          25      ปี 
 
รศ.ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- วท.ม. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
- Ph.D. (Earth Sciences), Birmingham University, UK 
ประสบการณ์การสอน         24       ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
MN 333  Mineral Processing 1        
วศ.มร.333  (256333) กำรแต่งแร่ 1                
 
 
 
 
MN 334   Mineral Processing 2 
วศ.มร.334 (256334) กำรแต่งแร่ 2                  
 
 
 
 
MN 457  Mine Plant and Accessories Design 
วศ.มร.457 (256457) กำรออกแบบโรงงำนและอุปกรณ์งำนเหมือง

แร่           
 

       

ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค์  
- วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน        4        ปี 
 
ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค์  
- วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน        4        ปี 
 
ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค์  
- วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
- วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน        4        ปี 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ห้องปฏิบัติกำร 
1.1 บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 

กระบวนวิชำ 256271  กลศำสตร์ของหิน 

หัวข้อกำรทดลองภำคปฏิบัติ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. Basic Physical Properties of rock  เตาอบ/ภาชนะใส่ตัวอยา่ง/ หม้อดดูความชื้น/เครื่องช่ังละเอียด 0.1 

กรัม/ คาลิเปอร์/ขวดปริมาตร 

2.  Impact Hardness test Schmidt Rebound Hammer 

3.  Swellin Strain Index ชุดทดสอบ Swell Strain Index/ คาลิเปอร ์

4.  Slake Durability Index ชุดทดสอบ Slake Durability Index/ เตาอบ/ ภาชนะใส่ตัวอย่าง/ 

เครื่องช่ัง 

5.  Point Load test ชุดทดสอบ Point Load test / คาลิเปอร ์

6.  Unaxial Compression Test ชุดเตรียมตัวอย่าง (เครื่องเจาะหิน/เครื่องตดัหิน) / คาลิเปอร/์ เครื่อง

ทดสอบ Unaxial Compression Test 

7. Triaxial Test ชุดเตรียมตัวอย่าง (เครื่องเจาะหิน/เครื่องตดัหิน) / คาลิเปอร/์ เครื่อง

ทดสอบ Triaxial Test 

8. Brazillian Test ชุดเตรียมตัวอย่าง (เครื่องเจาะหิน/เครื่องตดัหิน) / คาลิเปอร/์ เครื่อง

ทดสอบ Brazillian Test 

9. Shear Strength Test ชุดเตรียมตัวอย่าง (เครื่องเจาะหิน/เครื่องตดัหิน)/แบบพมิพ์ใส่

ตัวอย่าง / คาลิเปอร์/ เครื่องทดสอบ Shear Strength Test 

10. Los Angeles Abrasion Test เครื่องทดสอบ Los Angeles Abration Test/ตะแกรงคดัขนาด/เตา

อบ/ เครื่องช่ัง 
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กระบวนวิชำ 256333  ปฏิบัติกำรแต่งแร่ 1 

หัวข้อกำรทดลองภำคปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ 

1. การชักตัวอย่าง เครื่องชักตัวอย่าง / เครื่องชั่ง 

2. การวิเคราะห์ขนาดด้วยตะแกรงมาตรฐาน ตะแกรงคัดขนาด / เครื่องร่อนตะแกรง / เครื่องชั่ง 

3. การบดหยาบ เครื่องบดหยาบ (Jaw Crusher / Roll Crusher) / ตะแกรงคัดขนาด / 

เตาอบ / เครื่องชั่ง 

4. การบดละเอียด เครื่องบดละเอียด (Rod mill / Ball mill) / ตะแกรงคัดขนาด / เตาอบ / 

เครื่องชั่ง 

5. การหาดัชนีงานบด เครื่องบด / ตะแกรงคัดขนาด / เตาอบ / เครื่องชั่ง 

6. การคัดขนาด เครื่องบด / ตะแกรงคัดขนาด / เตาอบ / เครื่องชั่ง 

7. การแยกแร่ด้วยจิ๊ก เครื่องแยกแร่จิ๊ก / เตาอบ / เครื่องชั่ง/P-XRF 

8. การแยกแร่ด้วยโต๊ะสั่น โต๊ะแยกแร่ / เตาอบ / เครื่องชั่ง/P-XRF 

9. การแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า / เครื่องชั่ง /P-XRF 

10. การแยกแร่ด้วยไฟฟ้าแรงสูง เครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าแรงสูง / เครื่องชั่ง /P-XRF 
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กระบวนวิชำ 256334  ปฏิบัติกำรแต่งแร่ 2 

หัวข้อกำรทดลองภำคปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ 

1. การวัดศักย์ไฟฟ้าซีต้า Zeta Potential Meter 

2. การลอยถ่านหิน เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

3. การลอยแร่ออกไซด์ เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

4. การลอยแร่ซิลิเกต เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

5. การลอยแร่ท่ีมีคุณสมบัติละลายน้ าได้เล็กน้อย เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

6. การลอยแร่เฟลด์สปาร์ เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

7. การลอยแร่ซัลไฟด์ เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

8. อัตราการลอยแร่ เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

9. การลอยหมึก เครื่องลอยแร่ / สารเคมี / เตาอบ / เครื่องกรองแบบสุญญากาศ / 

เครื่องวัด pH / เครื่องชั่ง 

10. การเกรอะ กระบอกตวง / เครื่องกวน / เครื่องวัด pH  
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ห้องปฏิบัติกำรภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม 

 

1. ชุดทดสอบ Triaxial Test    19. เครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าแรงสูง 

2. ชุดทดสอบ Uniaxial Compression, Brazilian Test 20. เครื่องร่อนตะแกรง 

3. เครื่องตัดหิน     21. เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก 2 

4. เครื่องเจาะหิน     22. เครื่องบด Rod mill 

5. เครื่องทดสอบ Slake Durability Test   23. เครื่องลอยแร่แบบต่อเน่ือง 

6. เครื่องทดสอบ Direct Shear Test   24. เครื่องบด Ball mill 

7. เครื่องทดสอบ Point Load Test   25. เครื่องแยกแร่จิ๊ก 

8. ตู้อบตัวอย่าง 1    26. โต๊ะแยกแร่ 

9. ตู้อบตัวอย่าง 2    27. ชุดตะแกรงคัดขนาด 

10. เตาเผา     28. เครื่องชั่ง 

11. ตู้อบตัวอย่าง 3     29. เครื่องวิเคราะห์แร่ AAS 
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12. ชุดทดสอบ Swelling Strain Index   30. Bomb Calorimeter 

13. เครื่องทดสอบ Los Angeles Abrasion Test  31. Zeta Potential Meter 

14. เครื่องบด Jaw Crusher     32. เครื่องลอยแร่ 

15. เครื่องบด Roll Crusher    33. เครื่องกรองแบบสุญญากาศ 

16. เครื่องบด Hammer mill    34. เครื่องบด Ring mill 

17. เครื่องคัดขนาด     35. เครื่องกวน 

18. เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก 1   36. Schmidt Rebound Hammer 
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1. ชุดทดสอบ Triaxial Test    2. ชุดทดสอบ Uniaxial Compression, Brazilian Test  

  

3. เครื่องตัดหิน     4. เครื่องเจาะหิน     

  

5. เครื่องทดสอบ Slake Durability Test   6. เครื่องทดสอบ Direct Shear Test 
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7. เครื่องทดสอบ Point Load Test    8. ตู้อบตัวอย่าง 1  

   

9. ตู้อบตัวอย่าง 2     10. เตาเผา  

   

11. ตูอ้บตัวอย่าง 3     12. ชุดทดสอบ Swelling Strain Index 
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13. เครื่องทดสอบ Los Angeles Abrasion Test  14. เครื่องบด Jaw Crusher     

  

15. เครื่องบด Roll Crusher    16. เครื่องบด Hammer mill    

   

17. เครื่องคัดขนาด     18. เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก 1 
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19. เครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าแรงสูง    20. เครื่องร่อนตะแกรง 

  

21. เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก 2       22. เครื่องบด Rod mill 

  

23. เครื่องลอยแร่แบบต่อเน่ือง    24. เครื่องบด Ball mill 
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25. เครื่องแยกแร่จิ๊ก     26. โต๊ะแยกแร่ 

  

27. ชุดตะแกรงคัดขนาด    28. เครื่องชั่ง 

  

29. เครื่องวิเคราะห์แร่ AAS    30. Bomb Calorimeter 
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31. Zeta Potential Meter     32. เครื่องลอยแร่ 

   

33. เครื่องกรองแบบสุญญากาศ     34. เครื่องบด Ring mill   

  

  

35. เครื่องกวน    36. เครื่องทดสอบ Impact Hardness Test 
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ตู้เก็บภาชนะและอุปกรณ์       ตู้เก็บสารเคมี 

 

เครื่อง Portable X-ray fluorescence Spectroscopy 
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1.2 โปรมแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
1.2.1 256317 วศ.มร.317 การท าเหมืองและออกแบบเหมืองใต้ดิน 

            MN 317 Underground Mining and Design 

 MinePlan 3D 

 PTC Mathcad Express 
1.2.2 256373 วศ.มร.373 3(3-0-6) ธรณีเทคนิคส าหรับวิศวกรรมเหมืองแร่  

           MN 373 Geo-techniques for Mining Engineering 

 UDEC  

 PTC Mathcad Express 
1.2.3 256412 วศ.มร.412 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเหมืองแร่  

            MN 412 Computer Applications in Mining Engineering 

 MinePlan 3D 
1.2.4  256474 วศ.มร.474 วิศวกรรมความลาดชันของหิน 

            MN 474 Rock Slope Engineering 

 DIPS 

 PTC Mathcad Express 

 3DEC 
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2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 
2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องของวิชาการวศิวกรรมศาสตร ์ในสาขาวิชาต่างๆ   

 
 

ล าดับที ่ ประเภท 

จ านวนทรพัยากรสารนิเทศของห้องสมุด 

จ านวนทรพัยากรสารนิเทศ 

ทางดา้นวิศวกรรมเครื่องกลของ

ห้องสมดุ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม 

1. หนังสือ       

1.1.  หนังสือต ารา 20,835 เล่ม 17,597 เล่ม 38,432 เล่ม 6,683 เลม่ 4,851 เล่ม 11,534 เลม่ 

1.2.  หนังสอือ้างองิ 2,862 เล่ม 406 เล่ม 3,268 เล่ม    

รวม 23,697  เล่ม 18,003  เล่ม 41,700  เลม่ 6,683 เลม่ 4,851 เล่ม 11,534 เลม่ 

2. วารสารวิชาการ 52  รายช่ือ -  52 รายช่ือ - - - 

3. หนังสือพิมพ ์ 13  รายช่ือ 1  รายช่ือ 14  รายช่ือ - - - 

4. โสตทัศนวัสด ุ

(CD-ROM, VDO, VCD, 

DVD) 

2,271 

รายการ 
798  รายการ 

3,069  

รายการ 
- - - 

5. ฐานข้อมูลวารสาร

อเิล็กทรอนิกส์ และ

ฐานข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

 22 ฐานข้อมูล 22  ฐานขอ้มูล - - - 
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นอกจากนี้ ห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร ์ยังได้ตดิตัง้ระบบฐานข้อมูล online ให้บริการแก่นักศึกษาและ

บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร ์สามารถสืบค้นข้อมูลภายในระบบได้ทั่วโลก ทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ http://search.lib.cmu.ac.th 

รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ในห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วารสารภาษาไทย 

1. วิศวกรรมสาร 

2. วิศวกรรมสารฉบับวจิัยและพฒันา 

3. วิศวกรรมสาร มก. 

4. วิศวกรรมสาร มข. 

5. วิศวกรรมสาร มช. 

วารสารภาษาตา่งประเทศ 

1. Mining Engineering 

2. Australian Mining 

3. Coal Age 

4. Mineral Processing and Extractive Metallurgy 

5. (Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy) 

6. E & MJ 

7. International Journal of Mineral Processing 

8. Pit & Quarry 

 
2.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสนับสนุนหลักสูตร
ได้แก่ห้องพักนักศึกษาส าหรับด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมชมรมจ านวนสองห้อง เพ่ือให้
นักศึกษามีพ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิตหลายชั้นปี  

 
 
 
 

http://search.lib.cmu.ac.th/
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3. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตรตร 
- ตำมไฟล์ภำคผนวก 1  

 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
- ตำมไฟล์ภำคผนวก 2    

 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3)  
- ตำมไฟล์ภำคผนวก 3  

 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน (วิชาที่ขอเทียบ) 

- ตำมไฟล์ภำคผนวก 4 
 

ภำคผนวก 5  เอกสำรสภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรำยวิชำที่ขอเทียบ 
- ตำมไฟลภ์ำคผนวก 5 


