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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 

ชื่อสถาบันการศึกษา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา วิศวกรรมเหมืองแร่ เหมืองแร่ 

ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา 2565 

 
ส่วนที ่1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mining Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่) 

ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 

ชื่อเตม็ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mining Engineering) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Mining Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : Mining Engineering Mining 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
4.2. มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ มีความ

เช่ียวชาญและก้าวทันเทคโนโลยี มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และพึ่งพาตนเองได้ 
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4.3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถประกอบวิชาชีพควบคุม ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะ

เชิงปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  เพื่อการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพของแร่ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
ด้านเหมืองแร่และธรณี และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเหมาะสม 

 2.  เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีทักษะด้านเหมืองแร่ และสามารถควบคุมงานท้ังในตลาดแรงงานท่ัวไปและต่างประเทศ 
     3.  เพื่อฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วย

หลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตาม
เป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

         4.  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกในจรรยาอาชีพ 
และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และสังคม 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
         ใช้ระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ โดยให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
สามารถจัดการศึกษาภาคฤดรู้อนได ้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ  ประจำคณะ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า 6 สัปดาห์  โดยให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
“ไม่มี” 
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6. แผนการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 3(T-P-E) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 3(T-P-E) - 

FUNMA110 
แคลคูลสัมลูฐานสำหรับวิศวกร 
Fundamental of Calculus for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC115 
ฟิสิกส์มลูฐานสำหรับวิศวกร 
Fundamental of Physics for Engineers 

4(3-3-7) - 

ENGCC301 
เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCC303 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Material 

3(3-0-6) - 

ENGMN101 
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 
Basic Mining Engineering Training 

3(1-6-4) - 

หน่วยกิตรวม 22  

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(T-P-E) - 

FUNMA111 
แคลคูลสัประยุกตส์ำหรับวิศวกร 
Applied Calculus for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA110 

FUNSC116 
ฟิสิกส์ประยุกตส์ำหรับวิศวกร 
Applied Physics for Engineers 

4(3-3-7) - 

FUNSC203 
เคมีมลูฐานสำหรับวิศวกร 
Fundamentals of Chemistry for Engineers 

4(3-3-7) - 

ENGCC302 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC115  

ENGMN102 
ธรณีวิทยาทั่วไป 
General Geology 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 3(T-P-E) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 3(T-P-E) - 

FUNMA112 
สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ 
Differential Equations and Boundary value problems 

3(3-0-6) FUNMA110 

ENGME103 
อุณหพลศาสตร ์
Thermodynamics 

3(3-0-6) FUNSC115  

ENGME105 
กลศาสตร์วสัดุ  
Mechanics of Materials 

3(3-0-6) ENGCC302 

ENGMN103 
แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร 
Mineralogy and Petrology for Engineers 

3(2-3-5) - 

ENGMN129 
สำรวจรังวัดเหมืองแร ่
Mine Survey 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  

 

ปีการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 3(T-P-E) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 3(T-P-E) - 

ENGMN138 
กลศาสตร์ของไหล 
Fluid Mechanics 

 3(3-0-6) FUNSC115 

ENGMN105 
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
Mineral Processing 1 

3(1-6-4) 
FUNSC116 และ 

ENGMN103 

ENGMN130 
การทำเหมืองผิวดิน 
Surface Mining 

3(3-0-6) - 

ENGMN131 
การทำเหมืองใต้ดิน 
Underground Mining 

3(3-0-6) - 

ENGMN134 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม 
Computer Aided Engineering Design 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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7. ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 3(T-P-E) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 3(T-P-E) - 

FUNSC207 
เคมีวิเคราะห ์
Analytical Chemistry 

 3(2-3-5) - 

ENGMN106 
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
Mineral Processing 2 

3(1-6-4) 
ENGMN105 และ 

FUNSC203 

ENGMN112 
ศิลากลศาสตร ์
Rock Mechanics 

3(3-0-6) ENGCC302 

ENGMN133 
หลักการมูลฐานทางสถติิและการประยุกต์ใช้ในงานเหมืองแร่ 
Principle of Statistics and Applied in Mining 
Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGEE103 
หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า  
Fundamental of Electrical Engineering 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  
 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 3(T-P-E) - 

ENGMN113 
เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร่  
Mine Economics 

3(3-0-6) - 

ENGMN114 
เทคโนโลยีการเจาะและการระเบดิ 
Drilling and Blasting Technology 

3(2-3-5) - 

ENGMN123 
ธรณีเทคนิค 
Geotechniques 

3(3-0-6) ENGCC302 

ENGMN118 
โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร ่
Mining Engineering Project 

3(1-6-4) - 

ENGMN132 
เคมีฟิสิกลัของแร่และวสัด ุ
Physical Chemistry of Materials and Minerals 

3(3-0-6) FUNSC203 

หน่วยกิตรวม 18  
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ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGMN215 
การวางแผนและการออกแบบเหมอืงแร่ 
Mine Planing and Design 

3(3-0-6) 
ENGMN130 และ 

ENGMN131 

ENGMN117 
สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง 
Mine Environment and Reclamation 

3(3-0-6) - 

ENGMNXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) - 

ENGMNXXX วิชาชีพเลือก 2  2(T-P-E) - 

XXXXXXXX เลือกเสรี 1 3(T-P-E) - 

XXXXXXXX เลือกเสรี 2 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 17  
 

ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGMN119 
  สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมอืงแร่ 
  Co-operative Education in Mining Engineering 

6(0-40-0) - 

หน่วยกิตรวม 6  
 

 
8. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
 ไม่ม ี
9. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี 
 การศึกษา 2565 
 - ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 19 กรกฏาคม 2564   
 - ได้รับอนุมตัิจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม     ครั้งท่ี  166 วันท่ี 5 สิงหาคม  
   2564 
 - ได้รับอนุมตัิจากคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
   มงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งท่ี 8 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
 - ได้รับอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 
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10. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งบริหาร (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

นายกิจจา  ไชยทน ุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

 
11. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีข้อมูลการติดต่อ เช่น ช่ือ -สกุล 
ตำแหน่ง โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 ผศ.ดร.ศิวโรฒม์ ศิรลิักษณ ์ ประธานหลักสตูร 0827666695 siwarote@hotmail.com 
2 นางสาวลัดดาวัลย์   ดุลย ์ อาจารย์ประจำ 0966973527 Laddawon_dul@outlook.co.th 
3 นายวิทยกุล สิทธิสาร อาจารย์ประจำ 0931615556 wittayakul_sitt@rmutl.ac.th 
4 นายพิพัฒน์ ช่ืนใจ อาจารย์ประจำ 0818837702 pipattc@gmail.com 
5 ว่าท่ีร้อยโท ผศ. สุรพิน พรมแดน อาจารย์ประจำ 0910795159 surapin_me@hotmail.com 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

การรับนักศึกษาต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
และข้อบังคับ มทร.ล้านนา ที่ประกาศเพิ่มเติมดังนี้ 

  1.)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาด้านช่าง
อุตสาหกรรม หรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

  2.)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเหมืองแร่หรือสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาท่ีประกาศเพิ่มเติม   

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3   30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จำนวนนักศึกษา  

ที่จะสำเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 

3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 
ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตามข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู ้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อ
การแก้ไขและหาคำตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

1. FUNMA110 
แ ค ล คู ลั ส มู ล ฐ าน
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
2. FUNMA 111 
 แคลคูลัสประยุกต์
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 
3.FUNSC 115  
 ฟิ สิ ก ส์ มู ล ฐ า น
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 
4.FUNSC 116 
 ฟิ สิ ก ส์ ป ร ะ ยุ ก ต์
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วย
เมทริกซ์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการ
ประยุกต์ การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต
และการประยุกต์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัว
แปรเสริม เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส
ของฟังก์ ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น 
ปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของหลายตัวแปรและการประยุกต์อนุกรม
อนันต์และการทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง 
อนุกรมเทย์เลอร์ และอนุกรมแมคคลอริน 
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางฟิสิกส์ หน่วยทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์ 
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กำลัง 
โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง คุณสมบัติของของไหล หลักการ
เบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ 
 
ศึกษาและปฏิบั ติการเกี่ ยวกับแรงไฟฟ้ า  
สนามไฟฟ้า  พลังงานศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
และสารไดอิเล็กทริก ความต้านทานและไฟฟ้า
กระแสตรง  สนามแม่เหล็ก  ตัวเหนี่ยวนำและ
ก า ร เห นี่ ย ว น ำแ ม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า   ไฟ ฟ้ า
กระแสสลับ คลื่นและคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า  
สมบัติและปรากฏการณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
แบบจำลองอะตอม ทฤษฎีแถบพลังงานและ
สารกึ่ งตั วน ำ และการป ระยุ กต์ ใ ช้ท าง
เทคโนโลยี 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

5. FUNSC203 เคมี
มู ล ฐ า น ส ำ ห รั บ
วิศวกร 
 
 
 
6. ENGCC301  
เขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
7. ENGCC302  
กลศาสตร์วิศวกรรม  
 
 
 
 
 
 
8. ENGCC303 
วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
9. ENGME103 
อุณหพลศาสตร์ 
 
 
 
 
 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ โครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุและแนวโน้มสมบัติของธาตุ 
พันธะเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์  ของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส สารละลาย จลนศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส 
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐาน
เบื้องต้น การมองภาพและการเขียนภาพออร์
โธกราฟิก     ภาพช่วย  การเขียนภาพสามมิติ 
การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด 
แผ่นคลี่  การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพ
แยกช้ินและภาพประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและ
โมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของ
ระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพ
วัตถุอิสระ แรงเสียดทาน งานเสมือนและ
เสถียรภาพ แรงในช้ินส่วน (โครงสร้าง โครง
กรอบ และเครื่องจักรกล) แรงภายใต้ของไหล
ที่อยู่นิ่ง และพลศาสตร์เบื้องต้น 
 
ศึ ก ษ า เกี่ ย วกั บ โค ร งส ร้ า ง  คุ ณ ส ม บั ติ  
กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ 
วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยาง
มะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุ เชิง
ประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
วิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทาง
กลและการเสียหายของวัสดุ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ 
กฎข้อศูนย์ กฎข้อหนึ่ง และกฎข้อสอง ของอุณ
หพลศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน 
พลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหล
คงที่และสภาวะคงที่ กระบวนการต่างๆ ของ
อุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน เอนโทรปี  
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยน
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
10. ENGMN138     
กลศาสตร์ของไหล 
 
 
 
 
 
 
11. ENGME105  
กลศาสตร์วัสดุ 
 
 
 
 
 
12. ENGEE103  
ห ลั ก มู ล ข อ ง
วิศวกรรมไฟฟ้า   
 
 
 
 
 
 
 
13. ENGMN102  
ธรณีวิทยาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปพลังงาน เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำ
ความเย็น ปั๊มความร้อน   
 
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต 
การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึงการ  
เคลื่อนท่ีของของไหล สมการการเคลื่อนที่และ
การไหลแบบต่อเนื่อง การไหลคงตัวของของ
ไหลที่อัดตัวไม่ได้ สมการพลังงานและโมเมนต์
ตัม การสูญเสียพลังงานจากการไหล การวัด
และเครื่องมือวัดของไหล 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์
ของความเค้นและความเครียด ความเค้นใน
คาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การ
แอ่นของคาน การบิด การโก่งของเสา วงกลม
ของโมร์และความเค้นผสม หลักการการ
เสียหาย 
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
เบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
กำลั ง ไฟ ฟ้ า  ห ม้ อ แป ล งไฟ ฟ้ า  พื้ น ฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
มอ เตอร์ ไฟฟ้ าและการป ระยุ กต์ ใช้ งาน 
หลักการของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟส วิธีการ
ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า 
พื้นฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
 
ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับขอบเขต และ
ความหมายของธรณีวิทยา จักรวาลและโลก 
ภูมิสัณฐานของเปลือกโลก และกระบวนการ
ทางธรณีบนเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของหิน แผน
ที่ธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง เทคนิคในการ
จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา การเก็บตัวอย่าง
ภาคสนาม  การหยั่งธรณีและการเจาะแท่งหิน 
การจัดเตรียมแผนที่และการจัดทำรายงาน
สำรวจ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

14. ENGMN103  
แ ร่ แ ล ะ หิ น วิ ท ย า
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
15. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
17. .ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และการเกิดแร่ การจำแนก ศึกษาวิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ องค์ประกอบ
และการเกิดของหิน การจำแนกและการตรวจ
พิสูจน์ชนิดของหิน ลักษณะความเกี่ยวเนื่อง
ของโครงสร้างของหินและแหล่งแร่ ลักษณะ
ของหินในแง่ของฐานราก และวัสดุในงาน
วิศวกรรม 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

18. ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 9 .  ENGMN1 3 2
เคมีฟิ สิ กัลของแร่
และวัสดุ 
 
 
 
  

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแร่และวัสดุด้าน พันธะ การ
ละลาย การขึ้นรูปผลึก การต้านทานการกัด
กร่อนกรด-ด่าง ไฮโกรสโกปีก กระบวนการ
ทางธรรมชาติของธรณีเคมี จลนศาศตร์เคมี 
ไฟฟ้าเคมี คอลลิเกทีฟ แรงระหว่างโมเลกุล 
พลังงานพื้นผิว พื้นที่ผิวภายในจำเพาะ อะคู
สติ ค  ออพติ ก  แม่ เห ล็ ก  เคมี ค วา ม ร้อน 
กัมมันตภาพรังสี  ควันตัม  และเครื่องมือ
ปฏิบัติการ   

2 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ไดข้้อสรุป ของปัญหาที่มี
นัยสำคญั โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร ์

 
1. FUNMA112  
สมการเชิงอนุพันธ์
และปัญหาค่าขอบ 
 
 
 
 
 
 
 
2. FUNSC207  
เคมีวิเคราะห์   
 
 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ
หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ n 
สมการเชิ งอนุ พั นธ์ เอกพั นธ์ เชิ งเส้ นที่ มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลา
ปลาซ อนุกรมฟูเรียร์  และสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น 
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักทั่วไปของ
เคมีวิเคราะห์ หน่วยทางเคมี สมดุลไอออนิก 
ในสารละลายน้ำ เคมีไฟฟ้า การไทเทรตกรด-
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรต
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
3. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
5.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 
6.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 
 
 

แบบการเกิดสารป ระกอบเชิงซ้ อน การ
ไท เทรตแบบปฏิ กิ ริ ย ารีด็ อกซ์  และการ
วิเคราะห์ไอออน 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ



- 15 - 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ENGMN112  
ศิลากลศาสตร์  
 
 
 
 
8. ENGMN123  
ธรณีเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
9. ENGMN133  
หลักการมูลฐานทาง
ส ถิ ติ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ ใช้ในงาน
เหมืองแร่ 
 
 
 
10. ENGMN122  
การขุด เจาะสร้ าง
อุโมงค ์  

ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
วิศวกรรมของหิน คุณสมบัติทางอิลาสติกและ
พลาสติก ทฤษฎีของโมห์ การกระจายตัวของ
แ ร ง เค้ น ใน หิ น บ ริ เว ณ ช่ อ ง เปิ ด ใต้ ดิ น 
เสถียรภาพเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน  
 
ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหิน 
การตรวจวัดค่าและการจำแนกดินและหิน
ทางด้านวิศวกรรม  การวิเคราะห์ความเค้น
และความ เครียด เกณ ฑ์ การวัดของการ
พั งทลาย การวิ เคราะห์ เสถียรภาพ การ
ประยุกต์ความรู้ด้านธรณีเทคนิคในงานขุด
เจาะดินและหิน 
 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางสถิติเบื้องต้น การ
ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ส ถิ ติ แ ล ะ ค ว าม เป็ น ไป ได้  
คณิตศาสตร์ของฟังก์ช่ันตัวแปรสุ่มมาใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
ของตัวแปรทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ และ
การประเมินค่าของตัวแปรเหล่านี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความหมายทางสถิติ 
 
ศึกษาเกี่ ย วกับการจัดแบ่ งลั กษณ ะและ
ความหมายของอุโมงค์ การสำรวจลักษณะทาง
ธรณี วิทยาที่มีผลต่ออุโมงค์    การจำแนก
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินมวล เครื่องมือ
ในการศึกษา  สภาพความ เค้นและการ
ออกแบบช่องเปิดในหิน การออกแบบค้ำยัน   
วิธีการขุดเจาะอุโมงค์   การระบายอากาศ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เทคนคิการขุดอุโมงค์สมัยใหม่ 
3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปัญหา  

(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ
จำเป็นและเหมาะสม กับข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข 
ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 
1. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
3. ENGMN215  
การวางแผนและการ
ออกแบบเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
4.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 

 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ ย วกับความคิดรวบยอดในการ
วางแผนและออกแบบเหมือง การ เลือก
เครื่องจักรกลหนัก การประยุกต์ ความรู้ที่
เกี่ยวข้องด้านเหมืองแร่ต่าง ๆ ในการออกแบบ
เหมือง การจัดการในงานเหมืองแร่  การ
ควบคุมคุณ ภาพและการซ่อมบำรุง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และ การจำลองใน
การออกแบบเหมือง การควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
5.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ENGMN130  
การทำเหมืองผิวดิน 
 
 
 
 
 
7. ENGMN131  
การทำเหมืองใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ENGMN135    
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เสถี ย รภ าพความ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 
 
ศึกษาการสำรวจแร่ การประเมินและพัฒนา
แหล่งแร่ การจำแนกและการเลือกใช้วิธีทำ
เหมืองผิวดินแบบต่างๆ งานขุดดินและหิน  
เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกัน
สิ่งแวดล้อม   สวัสดิการและความปลอดภัยใน
การทำเหมืองผิวดิน 
 
ศึกษาการสำรวจแร่ การประเมินและพัฒนาแร่
ในเหมืองใต้ดิน การจำแนกและการเลือกใช้วิธี
ทำเหมืองใต้ดินแบบต่างๆ เทคนิคการเจาะ
และระเบิดในการขุดเจาะเหมืองใต้ดิน การค้ำ
ยันในการทำเหมืองใต้ดิน การระบายอากาศ 
การระบายน้ำทิ้ง และการให้แสงสว่าง การใช้
วิธีควบคุมการทรุดตั วของพื้ นผิ ว ความ
ปลอดภัยและสวัสดิการในการทำเหมืองใต้ดิน 
การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ศึกษาการสำรวจแร่ การประเมินและพัฒนา
แหล่งแร่ การจำแนกและการเลือกใช้วิธีทำ
เหมืองผิวดินแบบต่างๆ งานขุดดินและหิน  
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ลาดเอียง 
 
 
 
9. ENGMN136     
เทคโนโลยีการถม
กลับในงานเหมืองแร่ 

เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกัน
สิ่งแวดล้อม   สวัสดิการและความปลอดภัยใน
การทำเหมืองผิวดิน 
 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการขุดและการถมกลับ
แบบต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการถม
กลับของเหมืองถ่านหินและเทคโนโลยีในการ
ควบคุมการถมกลับ การพัฒนาและแนวโน้ม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการถมกลับเหมือง
ถ่าน 

4 การสืบค้น (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหาคำตอบของ ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ความรูจ้ากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 
รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใหไ้ดผ้ลสรุปที่ 
เชื่อถือได้ 

 
1. ENGMN118  
โครงงานวิศวกรรม
เหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
2. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 

 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการทบทวนช่ือ
โค ร ง ง า น  ค ว า ม เป็ น ม า ข อ ง ปั ญ ห า 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงาน 
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 
ป ฎิ บั ติ ก า รต าม ขั้ น ต อ น แ ล ะ แ ผ น ก า ร
ดำเนินงาน รวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูล
สรุปผล จัดทำรายงานและนำเสนอดโครงงาน
ต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
4.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 
5.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 

แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 

5 การใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้
เครื่องมือทันสมยัทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อนท่ี เข้าใจถึงข้อจำกัดของเครื่องมือต่างๆ 

 
1. ENGMN129   
สำรวจรังวัดเหมือง
แร่  
 
 
 
2. ENGMN134  
คอมพิวเตอร์ช่วยใน
งานออกแบบทาง
วิศวกรรม  
 
 

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ บทนำงานสำรวจ
รังวัด ความคลาดเคลื่อนและการปรับแก้    
การรังวัดระยะ งานระดับ การรังวัดมุมและ
ทิศทาง ธีโอโดไลท์ งานวงรอบ งานรังวัดสเต
เดียวเนื้อท่ีและปริมาตร 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
ในปัจจุบัน  การออกแบบและเขียนแบบ
วิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
สร้างแบบจำลองทางกายภาพสำหรับปัญหา
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ และการใช้งานที่
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
3. ENGMN121  
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใน ง า น
เหมืองแร่ 
 
 
 
 
4. ENGMN125  
ปั๊ ม และ เค รื่ อ งอั ด
อากาศ 
 
 
 
 
 
 
5. ENGMN128  
ระบบข้อมลู
สารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์บื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ENGMN137  
 พื้นฐานการทำแผน
ที่จากอากาศยานไร้
คนขับในงานเหมือง
แร่ 
 

เกี่ยวข้อง 
 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานรังวัดเหมืองแร่ การสร้าง
แบบจำลองการสะสมตัวของแร่ และการ
จัดการฐานข้อมูลทางธรณีวิทยา การประเมิน
ปริมาณสำรองแร่ การวางแผนและออกแบบ
เหมืองผิวดินและเหมืองใต้ดิน กรรมวิธีแต่งแร่
และศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเหมือง 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน และ
ชนิดของปั๊ ม และเครื่องอัดอากาศระบบ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ส่วนควบคุมระบบ
ปั๊ม และเครื่องอัดอากาศ   การคำนวณกำลัง
งาน การสูญเสียในระบบท่อ และการเชื่อมต่อ
ของปั๊มและเครื่องอัดอากาศ การออกแบบ
ระบบ การติดตั้งและการซ่อมบำรุงรักษาปั๊ม
และเครื่องอัดอากาศ 
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
และภูมิศาสตร์ พ้ืนฐานของกระบวนการจัดทำ
แผนที่   การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
แผนที่        องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างข้อมูล
ด้านภูมิศาสตร์ที่ ใช้กับคอมพิวเตอร์   การ
ปฏิบัติการป้อน และแสดงผลข้อมูลของระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์   การประยุกต์ ใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง   ฐานข้อมูล
ประเภทราสเตอร์และเวคเตอร์  และวิธีการ
นำเข้าข้อมูล   การจัดสร้างแบบจำลองแผนที่
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของหลักการ
ในการสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 
การวางแผนการบิน การบังคับอากาศยานไร้
คนขับ การสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทาง
อากาศจากอากาศยานไร้คนขับและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง กฎหมายและข้อบังคับ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
7. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
9.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 
10.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 
 
 

เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย 
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ ได้รับ มา
ประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

 
1. ENGMN114  
เทคโนโลยีการเจาะ
และการระเบิด 
 
 
 
 
 
 
2.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENGMN124  
กฎหมายเหมืองแร่ 
 
 
 
 

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบและ
คุณสมบัติของวัตถุระเบิด ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในงานเหมืองแร่ หลักมูลของการ
ทำงานและการเลือกใช้งานอุปกรณ์ เจาะรู
ระเบิด  การออกแบบผั งการระเบิด  การ
ควบคุมการระเบิด เศรษฐศาสตร์ในการเจาะ
และระเบิด การระเบิดและสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยในการระเบิด 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเหมืองแร่และอนุ
บัญ ญั ติ ต ามกฏห มายแร่ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขออนุญาตสำรวจ
แร่ การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่    การ
ขอต่ออายุประทานบัตร การรับช่วงการทำ
เหมือง การโอนประทานบัตร การแต่งแร่ การ



- 23 - 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
4. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
6.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 

ประกอบโลหกรรม การขออนุญาตเปิดการทำ
เหมือง การประกอบธุรกิจแร่ ค่าธรรมเนียม
และค่าภาคหลวงแร่ และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของคำตอบของปัญหางานทาง
วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แสดงความรู้และความจำเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 
1. ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ

 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง



- 24 - 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 
2. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
4.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 

อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้ นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึก 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีสำนึก รับผดิชอบ
ต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

 
1. ENGMN101  
การฝึกพื้นฐานทาง

 
ศึกษาและปฏิบัติงานพื้นฐาน ด้านวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดการใช้ตะไบลดขนาด
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

วิศวกรรมเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
4.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 

ช้ินงาน เลื่อยมือ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ในงานวิศวกรรมพื้นฐาน  และฝึกการใช้ 
ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร 
เครื่องมือกล  ที่มีใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ฝึกปฏิบัติงาน หรือโครงงานในสาขาวิศวกรรม
เป็นงานเน้นการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับ
มอบหมายและการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพ้ืนท่ีที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

5.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 

ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเป็นทีม (Individual and Team 
work) 
- ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ ทำงานเดี่ยว 
และการทำงานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้นำทีมที่มีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

 
 
1. ENGMN118  
โครงงานวิศวกรรม
เหมืองแร่  
 
 
 
 
 
 
2. ENGME174  
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ควบ คุ ม สมั ย ให ม่
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 

 
 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการทบทวนช่ือ
โค ร ง ง า น  ค ว า ม เป็ น ม า ข อ ง ปั ญ ห า 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงาน 
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 
ป ฎิ บั ติ ก า รต าม ขั้ น ต อ น แ ล ะ แ ผ น ก า ร
ดำเนินงาน รวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูล
สรุปผล จัดทำรายงานและนำเสนอดโครงงาน
ต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
 
ศึกษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บพื้ น ฐานวงจร
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ก า ร ขั บ ก ร ะ แ ส แ ล ะ
แรงดั น ไฟ ฟ้ า  ก ารควบ คุ ม ก ระแสแล ะ
แรงดันไฟฟ้า การวัดและเครื่องมือวัด ตัวรับรู้ 
การสอบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โปรแกรมเพื่ อสื่ อสารระหว่างตั วรับรู้ กับ
คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและควบคุม การ
สื่อสารแบบไร้สาย การเช่ือมข้อมูลสู่ โลก
อินเตอร์เน็ตรวมทั้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้า
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
4.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
5.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 
6.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 

การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อยา่ง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถ
อ่านและเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมปีระสิทธิผล สามารถนำเสนอ 
สามารถให้และรับคำแนะนำงานได้อย่างชัดเจน 

 
1. ENGMN215  
การวางแผนและการ
ออกแบบเหมืองแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
2. ENGME174  
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ควบ คุ ม สมั ย ให ม่
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 

 
ศึกษาเกี่ ย วกับความคิดรวบยอดในการ
วางแผนและออกแบบเหมือง การเลือก
เครื่องจักรกลหนัก การประยุกต์ ความรู้ที่
เกี่ยวข้องด้านเหมืองแร่ต่าง ๆ ในการออกแบบ
เหมือง การจัดการในงานเหมืองแร่  การ
ควบคุมคุณ ภาพและการซ่อมบำรุง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และ การจำลองใน
การออกแบบเหมือง การควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
ศึกษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บพื้ น ฐานวงจร
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ก า ร ขั บ ก ร ะ แ ส แ ล ะ
แรงดั น ไฟ ฟ้ า  ก ารควบ คุ ม ก ระแสแล ะ
แรงดันไฟฟ้า การวัดและเครื่องมือวัด ตัวรับรู้ 
การสอบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โปรแกรมเพื่ อสื่ อสารระหว่างตั วรับรู้ กับ
คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและควบคุม การ
สื่อสารแบบไร้สาย การเช่ือมข้อมูลสู่ โลก
อินเตอร์เน็ตรวมทั้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้า
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
5.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 
6.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 
 

ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการทาง
วิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถประยุกต์ใช้
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้นำทีม
เพื่อบริหารจดัการ โครงการวิศวกรรมที่มสีภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

 
 
1. ENGMN113  
เศรษฐศาสตร์เหมือง
แร่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐศาสตร์
เหมืองแร่  การตัดสินใจในการลงทุนดอกเบี้ย
ทบต้น มูลค่าและการคำนวณมูลค่า การ
วิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อผลกำไร การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความไวที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการลงทุน  ค่าเสื่อมราคา  
ภาษีรายได้  การวิเคราะห์การทดแทน  การ
ประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืม 
 
ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ พื้ น ฐ า น ง า น ดิ น  แ ล ะ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

2. ENGMN111  
เครื่องจักรกลเหมือง
แร่และการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
5.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 

เครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิด การ
ค ำน วณ เกี่ ย วกั บ เค รื่ อ งจั ก รกล งาน ดิ น 
เครื่องมือและอุปกรณ์การเจาะระเบิด เครื่อง
อัดอากาศ  เครื่องสูบน้ำ เครื่องกว้าน ระบบ
ท่อสูบ-ส่ง และการคำนวณเกี่ยวกับการสบูเพื่อ
การระบายน้ ำ หลักการซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลหนัก  การวางระบบการจัดการ
เครื่องจักรกลตามสภาพภาระ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

6.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 

ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้
สามารถการปฏบิัติงานได้โดยลำพงัและ สามารถการเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

 
1. ENGMN119  
สหกิจศึกษาในงาน
วิศวกรรมเหมืองแร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ENGMN105  
กรรมวิธีแต่งแร่ 1  
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติการฝึกงาน    โดยนำความรู้จากสาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
อย่างมี ระบบโดยมีวิศวกรที่ปรึกษา หรือ
ผู้ชำนาญการ ของสถานประกอบการจริงทำ
หน้าที่ควบคุมดูแลและนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่ รับผิดชอบที่ แน่นอน 
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้อง
สามารถสรุปโครงการและหน้าที่  ที่ ได้รับ
มอบหมาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสถาน
ประกอบการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม และมี
การจัดทำรายงานการปฏิบัติ งาน  มีการ
ประเมินผลงานร่วมกัน   จากทางสถาน
ประกอบการและคณาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์จริงก่อนสำเร็จ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ 
โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลด
ขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ 
ก ารแ ต่ งแ ร่ โด ย อ าศั ย คุ ณ ส ม บั ติ ค ว าม
ถ่วงจำเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
3.  ENGMN106  
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
4.ENGMN117  
สิ่งแวดล้อมเหมือง
แ ร่ แ ล ะ ก า ร ป รั บ
สภาพพื้นที่เหมือง 
 
 
 
 
 
 
5.ENGMN120  
ความปลอดภัยใน
งานเหมืองแร่ 

ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่
สำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดย
อาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับกลุ่ม
และการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยก
ของแข็งและของเหลว การตกตะกอน การ
กรอง และการทำให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่
ด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างแผนผังการ
แต่งแร่แบบเชิงซ้อนสำหรับโรงแต่งแร่ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทาง
อากาศและเสียง การจราจร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่การทำ
เห มื อ งแ ร่  ม าต รการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำเหมืองแล้ว 
 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัย การจัดลำดับความสำคัญของภัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การสอบสวน 
การวิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและ
การจูงใจเพื่อความปลอดภัยอันตรายจาก
สารเคมี แร่ และความปลอดภัยจากหินตกใส่  
กฏหมายเหมืองแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยเหมืองแร่ 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และยั ง
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์กรภาคเอกชน 
ภาครัฐ ตลาดแรงงาน ผู้เรียนและสังคม ดังนี ้
 PLO 1: ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่ สำหรับสถานการณ์เชิง
วิศวกรรม ท่ีต้องตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อบริบททางสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 
 Sub PLO 1: 1A เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์ 
           สุจริต 
      1B มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ 
          สังคม 
      1C สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และ 
          สิ่งแวดล้อม 
     1D มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึง 
         บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน 
 PLO 2: ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมเหมืองแร่เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับ
ความต้องการ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัย เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งปัจจัยทางสวัสดิการ 
สาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรมทั่วโลก 
 Sub PLO 2: 2A มีความรู้และความเข้าในในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ 
           เศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและ การสร้างนวัตกรรมทาง 
           เทคโนโลยี 
     2B ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
         ด้านทางวิศวกรรม 
     2C สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
           2D สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม  รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม เช่น  
         โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
     2E สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 PLO 3: สามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาเเล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชา ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหา
เหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง 
 Sub PLO 3: 3A มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี           
      3B สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ 
          ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3C มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม 
          หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
      3D สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ 
          เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 PLO 4: มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่หลากหลาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าท่ีที่ ได้รับมอบหมาย 
หรือตามบทบาทของวิศวกรเหมืองแร่ 
 Sub PLO 4: 4A สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี 
           ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม     
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       4B สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมท้ัง 
          แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกใน 
          การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
      4C  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง 
          ต่อเนื่อง 
        4D รู้จักบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม   สามารถ 
         ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อ 
         ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม   สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
        4E มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน  และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 PLO 5: สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
 Sub PLO5: 5A มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5B มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปกีารศึกษา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
ปี1 นักศึกษาสามารถมีระเบียบ วินัย ความรู้และความเข้าใจ

พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ 

     

ปี2 นักศึกษาสามารถมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม ธรณี วิทยา และวิศวกรรมเหมืองแร่  เพื่ อ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ 

     

ปี3 นักศึกษาสามารถมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฎิบัติ ในเนื้อหาทางด้านวิศวกรรม
เหมืองแร่ 

     

ปี4 นักศึกษามีความสามารถ 
4.1 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม 
รวมถึ งก ารป ระยุ กต์ ใช้ เค รื่ อ งมื อ  เช่ น  โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมได้ 
4.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะในการประยุกต์ แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 
4.3 ปฎิบัติงานได้อย่างมืออาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

รายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู ้
วิชาศึกษาทั่วไปวิชาบังคับ PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

ลำดับ รหัส ช่ือวิชา      
1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน      
2 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      
3 GEBLC105  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน      
4 GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย      
5 GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ      
6 GEBIN701 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา        
7 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี        
8 GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต      

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 
1 GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจำเป็นในชีวิตประจำวัน      
2 GEBSC302  มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตรส์มัยใหม่      
3 GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการ

สร้างนวัตกรรม 
     

4 GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      
5 GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน      
6 GEBSC401  คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจำวัน      
7 GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น      
8 GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม      
9 GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกจิและการเมืองไทย      
10 GEBSO503 มนุษย์สัมพันธ์      
11 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก      
12 GEBSO505 พลเมืองดิจิทลั                    
13 GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์       
14 GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน      
15 GEBSO508 จิตวิทยาการจดัการองค์การในโลกยุคใหม ่      
16 GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21      

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสร ี PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 
1 GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล      
2 GEBLC107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม      
3 GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ      
4 GEBLC109  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      
5 GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน      
6 GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      
7 GEBLC112  ภาษาพม่าพื้นฐาน      
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รายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู ้
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสร ี PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

8 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ      
9 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น      
10 GEBLC204 ภาษาไทยสำหรบัชาวต่างประเทศ      
11 GEBHT602  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ      
12 GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ      
13 GEBHT604 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ      
14 GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย์      

วิชาชีพเฉพาะ PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 
1 FUNSC115 ฟิสิกส์มลูฐานสำหรับวิศวกร      
2 FUNSC116 ฟิสิกส์ประยุกตส์ำหรับวิศวกร      
3 FUNSC203 เคมีมลูฐานสำหรับวิศวกร      
4 FUNSC207 เคมีวิเคราะห ์      
5 FUNMA110 แคลคูลสัมลูฐานสำหรับวิศวกร      
6 FUNMA111 แคลคูลสัประยุกตส์ำหรับวิศวกร      
7 FUNMA112 สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ      
8 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม      
9 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม      
10 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม      
11 ENGME103 อุณหพลศาสตร ์      
12 ENGMN138 กลศาสตร์ของไหล      
13 ENGME105 กลศาสตร์วสัด ุ      
14 ENGEE103 หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า      
15 ENGMN101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่      
16 ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป      
17 ENGMN103 แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร      
18 ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1      
19 ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2      
20 ENGMN112 ศิลากลศาสตร ์      
21 ENGMN113 เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร ่      
22 ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะและการระเบดิ      
23 ENGMN215 การวางแผนและการออกแบบเหมอืงแร่      
24 ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง      
25 ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร ่      
26 ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่      
27 ENGMN123 ธรณีเทคนิค      
28 ENGMN129 สำรวจรังวัดเหมืองแร ่      
29 ENGMN130 การทำเหมืองผิวดิน      
30 ENGMN131 การทำเหมืองใต้ดิน      
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รายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู ้
วิชาชีพเฉพาะ PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

31 ENGMN132 เคมีฟิสิกลัของแร่และวสัด ุ      
32 ENGMN133 หลักการมูลฐานทางสถติิและการประยุกต์ใช้ในงาน

เหมืองแร ่      

33 ENGMN134 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม      
วิชาชีพเลือก PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1 ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ      
2 ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร ่      
3 ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่      
4 ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค ์      
5 ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร ่      
6 ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ      
7 ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตรส์ำหรับการสกดั

โลหะ      

8 ENGMN128 ระบบข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น      
9 ENGMN135 การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียง      
10 ENGMN136 เทคโนโลยีการถมกลับในงานเหมอืงแร่      
11 ENGMN137 พื้นฐานการทำแผนท่ีจากอากาศยานไร้คนขับในงาน

เหมืองแร่                

12 ENGME174 การวัดและการควบคุมสมัยใหมส่ำหรับวิศวกร      
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
1. ประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณ์สอน (ป)ี 
ศิวโรฒม์  ศิรลิักษณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.in Chemical and process 

Engineering (University of Leeds, 
UK) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 
 

2547 
 

2542 

14 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์สอน 

(ปี) 
1 นายศิวโรฒม์  ศริิลักษณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.in Chemical and process 

Engineering (University of 
Leeds, UK) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 
 

2547 
 

2542 

14 

2 นางสาวลัดดาวัลย์  ดุลย ์ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนาเชียงใหม ่

2563 
 

2557 

2 

3 นายวิทยกุล สิทธิสาร อาจารย ์ M.S. (Mining Engineering) 
Shandong University of  
Science and Technology, China 

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2563 
 
 

2558 

1 

4 นายพิพัฒน์ ช่ืนใจ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2549 
 

2535 

4 

5 ว่าท่ีร้อยโท สุรพิน 
พรมแดน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่

2551 
 

2548 

13 
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3. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 
(ปี) 

1 นายศิวโรฒม์  ศริิลักษณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.in Chemical and process 
Engineering (University of 
Leeds, UK) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2559 
 

2547 
 

2542 

14 

2 นางสาวลัดดาวัลย์  ดุลย ์ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนาเชียงใหม ่

2563 
 

2556 

2 

3 นายวิทยกุล สิทธิสาร อาจารย ์ M.S. (Mining Engineering) 
Shandong University of  
Science and Technology, China 

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2563 
 
 

2558 

1 

4 นายพิพัฒน์ ช่ืนใจ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2549 
 

2535 

4 

5 นางสาวศุภมาศ  ชัยชนะ อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2565 
 

2556 

 

6 ว่าท่ีร้อยโท สุรพิน 
พรมแดน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่

2551 
 

2548 

13 
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4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
1 นายปิยะณัฐ อำนาจพรสิร ิ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า  พระนครเหนือ 

 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 
ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดบั ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาด้านช่างอุตสาหกรรม 
หรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาจริง  

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 31 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  31 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3   31 30 30 
ช้ันปีท่ี 4    31 30 

รวม 31 61 91 121 121 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 91 

 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 - - - - - 
ช้ันปีท่ี 2 - - - - - 
ช้ันปีท่ี 3 - - - - - 

รวม - - - - - 
 
ตารางที่ 3: อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำ รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ม.6) รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 
6 91 - 

อัตราส่วน 15 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
* ไม่รับนักศึกษาในระดับปวส. 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
     การสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะของอาจารย์ประจำหลกัสูตร ภาพรวม 
  1)  มีระบบและกลไก 
   การสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะของอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาพรวม อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน
สามารถเพิ่มเติมสมรรถนะของตนเองผ่านโครงการการอบรมเชิง ปฏิบัติการ และ/หรือ การสัมมนาได้ โดยเนื้อหาสาระจะต้อง
สอดคล้องกับรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ ความเช่ียวชาญ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนโยบายของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ 
  2) มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
   ลำดับ รายละเอียดขั้นตอน  
   (1) สำรวจความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสตูร เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะ โดยพิจารณาจากรายวชิา
ที่อาจารย์ประจำหลักสูตรรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญ ความสอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนโยบายของคณะฯ 
มหาวิทยาลัยฯ  
   (2) จัดทำแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในการพัฒนาศักยภาพของ ตนเองให้เป็นไป
ตามกรอบและมาตรฐาน  
   (3) ประชาสัมพันธ์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์เข้าสู่ แผนพัฒนา
ตนเอง  
   (4) ภายหลังการเข้าสู่แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว จะต้องนำความรู้มา
เผยแพร่ และ/หรือ แลกเปลี่ยนให้กับอาจารย์และนักศึกษาผ่านช่องทาง การประชุมการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
และ มคอ.6 การนำเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   (5) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  
   (6) จัดทำระบบกลไกในการประเมินการสอนของอาจารย์ที่ผ่านกระบวนการ และรายงานผลการสอนใน มคอ.5 เพื่อ
นำมาปรับปรุงใน มคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป  
   (7) จัดทำองค์ความรู้ที่ได้จากการผ่านกระบวนการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่สาธารณะ  
   (8) จัดทำส่วนการแสดงผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการสู่สาธารณะ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำ ผลงานวิจัยไปอ้างอิง และ
ทำส่วนตอบรับการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดต่อไป 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจัยความ พึงพอใจ หรือ ADLI ตามระบบ 
EdPEx) 
  หลักสูตรได้มีการดำเนินการกำหนดกรอบ ทิศทางของการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้อาจารย์ได้มี
โอกาสพัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องผ่านทางกลไกของมหาวิทยาลัยหลักสูตรได้มกีาร
ประชุมทบทวน ประเมิน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอน โดยได้มีการสำรวจและจัดทำแผนการพัฒนา
ตนเองผ่านกลไกการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและปรับปรุงกรอบการขอใช้งบประมาณ
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการของบประมาณในปีงบประมาณและได้กำหนดแผนการสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะของอาจารย์
ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่  
   4)  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   (1) สำรวจรายชื่อและงบประมาณผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย  
   (2) เรียงลำดับความสำคัญและความต้องการของผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิจัยโดยวิธีการประชุม  
   (3) จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
   (4) นำเสนอต่อสาขาเพื่อนำเข้าแผนการใช้จ่ายเงินและส่งต่อให้ทางคณะฯ  
   (5) ติดตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีคณะฯ จัดสรรให้กับหลักสูตรเพื่อจัดสรรให้กับอาจารย์ในหลักสูตร 
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6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 

กระบวนการเพ่ิมความรู้ ทักษะ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ภาคีวิศวกร 4 4 4 2 1 
สามัญวิศวกร 1 1 1 3 4 
วุฒิวิศวกร 1 1 1 1 1 

 
6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 

ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่   1   

 
6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปริญญาเอก วศ.ด.  - - 1 1 1 

 
6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 

ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
รองศาสตราจารย์ - 1 1 - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     1 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
วิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมเหมืองแร่ 
งานเหมืองแร่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคม ี
 
 

 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานทางฟิสิกส์ หน่วยทาง
ฟิสิกส์ ปรมิาณสเกลาร์ ปริมาณ
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน 
พลังงาน กำลัง โมเมนตัมและการ
ชน วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่
แบบหมุน สภาพสมดุล สภาพ
ยืดหยุ่น คณุสมบัติของของไหล 
หลักการเบื้องต้นของความร้อน 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแรง
ไฟฟ้า  สนามไฟฟ้า  พลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า ความจไุฟฟ้าและสาร
ไดอิเล็กทริก ความต้านทานและ
ไฟฟ้ากระแสตรง  สนามแม่เหล็ก  
ตัวเหนี่ยวนำและการเหนี่ยวนำ
แม่เหล็กไฟฟ้า  ไฟฟ้ากระแสสลับ 
คลื่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
สมบัติและปรากฏการณค์ลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  แบบจำลอง
อะตอม ทฤษฎีแถบพลังงานและ
สารกึ่งตัวนำ และการประยุกต์ใช้
ทางเทคโนโลย ี
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณ
สารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 
ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ ธาตุ

 
FUNSC115  
Fundamental of 
Physics for Engineers 
ฟิสิกส์มลูฐาน สำหรับ
วิศวกร 
 
 
 
 
 
 
FUNSC116 Applied 
Physics for Engineers 
ฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับ
วิศวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNSC203  
Fundamentals of 

 
4(3-3-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4(3-3-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4(3-3-7) 
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ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธรณีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร่และหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรพรีเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน 
พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 
จลนศาสตรเ์คมี สมดลุเคมี 
ปฏิกิริยากรด-เบส 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
ทั่วไปของเคมีวิเคราะห์ หน่วยทาง
เคมี สมดุลไอออนิก ในสารละลาย
น้ำ เคมีไฟฟ้า การไทเทรตกรด-
เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน 
การไทเทรตแบบการเกิด
สารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรต
แบบปฏิกิริยารีด็อกซ์ และการ
วิเคราะหไ์อออน 
 
ศึกษา และปฏิบตัิเกี่ยวกับขอบเขต 
และความหมายของธรณีวิทยา 
จักรวาลและโลก ภูมสิณัฐานของ
เปลือกโลก  และกระบวนการทาง
ธรณีบนเปลือกโลก  การ
เปลี่ยนแปลงรูปรา่งของเปลือกโลก 
โครงสร้างของหิน แผนที่
ธรณีวิทยา  และภาพตดัขวาง 
เทคนิคในการจัดทำแผนท่ีทาง
ธรณีวิทยา  การเก็บตัวอย่าง
ภาคสนาม  การหยั่งธรณีและการ
เจาะแท่งหิน การจดัเตรียมแผนท่ี
และการจัดทำรายงานสำรวจ 
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและการเกดิแร่  การ
จำแนก  ศึกษาวิเคราะหค์ุณสมบตัิ
ทางกายภาพของแร่   
องค์ประกอบและการเกดิของหิน 
การจำแนกและการตรวจพิสูจน์
ชนิดของหิน  ลักษณะความ
เกี่ยวเนื่องของโครงสร้างของหิน
และแหล่งแร่  ลักษณะของหินใน

Chemistry for 
Engineers 
เคมีมลูฐานสำหรับ
วิศวกร 
 
 
FUNSC207 
Analytical Chemistry 
เคมีวิเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN102 General 
Geology 
ธรณีวิทยาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMGMN103  
Mineralogy and 
Petrology for 
Engineers 
แร่และหินวิทยาสำหรับ
วิศวกร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
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ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
แคลคูลสั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณิตศาสตร์ชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติและความเป็นไปได ้

แง่ของฐานราก และวัสดุในงาน
วิศวกรรม 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการแกร้ะบบสมการ
เชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ฟังก์ชัน ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและ
การประยุกต์ การหาปริพันธ์และ
เทคนิคการหาปริพันธ ์ปริพันธ์
จำกัดเขตและการประยุกต์ และ
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
 
ศึกษาเกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้วและ
สมการอิงตัวแปรเสริม เวกเตอร์ใน
ปริภูมสิามมิติ แคลคูลสัของ
ฟังก์ชันค่า เวกเตอร์ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคลูัส
ของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัว
แปรและการประยุกต์อนุกรม
อนันต์และการทดสอบการลูเ่ข้า 
อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ 
และอนุกรมแมคคลอริน 
 
ศึกษาเกี่ยวกับ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ n 
สมการเชิงอนุพันธ์เอกพันธ์เชิงเส้น
ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัว 
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอก
พันธ์ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นคา่คงตัว 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเสน้ 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น 
ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟู
เรียร์  และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เบื้องต้น 
 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางสถิติ
เบื้องต้น การประยุกต์ใช้สถิติและ
ความเป็นไปได้ คณิตศาสตร์ของ

 
 
 
FUNMA110 
Fundamental of 
Calculus for 
Engineers 
แคลคูลสัมลูฐานสำหรับ
วิศวกร 
 
 
 
FUNMA111  Applied 
Calculus for 
Engineers 
แคลคูลสัประยุกต์
สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 
 
FUNMA112  
Differential 
Equations and 
Boundary value 
problems 
สมการเชิงอนุพันธ์และ
ปัญหาค่าขอบ 
 
 
 
 
 
 
ENGMN133 Principle 
of Statistics and 

 
 
 

3(3-0-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ฟังก์ช่ันตัวแปรสุ่มมาใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับตำแหน่งของตัวแปรทาง
ธรณีวิทยาและภมูิศาสตร์ และการ
ประเมินค่าของตัวแปรเหล่านี้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความหมายทางสถิต ิ

Applied in Mining 
Engineering 
หลักการมูลฐานทางสถติิ
และการประยุกต์ใช้ใน
งานเหมืองแร ่

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ
พื้นฐานเบื้องต้น การมองภาพและ
การเขียนภาพออร์โธกราฟิก     
ภาพช่วย  การเขียนภาพสามมิติ 
การกำหนดขนาดและพิกัดความ
เผื่อ ภาพตดั แผ่นคลี่  การสเก็ต
ภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกช้ิน
และภาพประกอบ  
 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของ
กลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของ
แรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของ
ระบบแรง การสมดุลและการเขียน
แผนภาพวัตถุอสิระ แรงเสียดทาน 
งานเสมือนและเสถียรภาพ แรงใน
ช้ินส่วน (โครงสร้าง โครงกรอบ 
และเครื่องจักรกล) แรงภายใต้ของ
ไหลที่อยู่นิ่ง และพลศาสตร์
เบื้องต้น 
 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง 
คุณสมบัติ กระบวนการผลติและ
การประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม เช่น 
โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะ
ตอย ไม้ คอนกรตี เซรามิค และ
วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดลุ
เฟสและการแปลความหมาย การ
ทดสอบสมบัติตา่งๆ ของวัสดุ
วิศวกรรมและการแปลความหมาย

 
ENGCC301 
Engineering Drawing 
เขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
ENGCC302  
Engineering 
Mechanics 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ENGCC303  
Engineering Material 
วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3(2-3-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทอร์โมไดนามิกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมบัติทางกลและการเสียหายของ
วัสด ุ
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาษาท่ีใช้เขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน การออกแบบ
และเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
สร้างแบบจำลองทางกายภาพ
สำหรับปญัหาทางวิศวกรรมเหมือง
แร่ และการใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบและออกแบบ 
 
 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และ
การจำลองในการออกแบบเหมือง 
 
 
 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจำลองประมาณการเชิงตัวเลข
ทางกลศาสตร์ของหินในงาน
เหมืองแร ่
 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบตัิทางอุณ
หพลศาสตร์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อ
หนึ่ง และกฎข้อสอง ของอุณหพล
ศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ งานและ
ความร้อน พลังงานระบบปดิและ
ระบบเปดิที่มีการไหลคงที่และ
สภาวะคงที่ กระบวนการตา่งๆ 
ของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน 
เอนโทรปี พ้ืนฐานการถ่ายเทความ
ร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำ
ความเย็น ปั๊มความร้อน   

 
 
 
ENGMN134  
Computer Aided 
Engineering Design 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
ENGCC301  
Engineering Drawing 
เขียนแบบวิศวกรรม 
 
ENGMN215  Mine 
Planning and Design 
การวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร ่
 
ENGMN112  Rock 
Mechanics 
ศิลากลศาสตร ์
 
 
ENGME103  
Thermodynamics 
อุณหพลศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 48 - 

 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เคมีกายภาพวัสดุและแร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความแข็งแรงของวัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
กลศาสตร์ของไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

ศึกษาเกี่ยวกับแร่และวัสดุด้าน 
พันธะ การละลาย การขึ้นรูปผลึก 
การต้านทานการกัดกร่อนกรด-
ด่าง ไฮโกรสโกปีก กระบวนการ
ทางธรรมชาติของธรณเีคมี 
จลนศาศตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี คอลลิ
เกทีฟ แรงระหวา่งโมเลกลุ 
พลังงานพ้ืนผิว พ้ืนท่ีผิวภายใน
จำเพาะ อะคสูติค ออพติก 
แม่เหล็ก เคมีความร้อน 
กัมมันตภาพรังสี ควันตมั และ
เครื่องมือปฏิบตัิการ   
 
ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น 
ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด ความเค้นในคาน 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั 
การแอ่นของคาน การบิด การโก่ง
ของเสา วงกลมของโมร์และความ
เค้นผสม หลักการการเสยีหาย 
 
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ของ
ไหลสถิต การวเิคราะห์เชิงมิติและ
ความคล้ายคลึงการ  เคลื่อนที่ของ
ของไหล สมการการเคลื่อนที่และ
การไหลแบบต่อเนื่อง การไหลคง
ตัวของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ 
สมการพลังงานและโมเมนต์ตมั 
การสญูเสยีพลังงานจากการไหล 
การวัดและเครื่องมือวัดของไหล 
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น 
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ
กำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
และการประยุกต์ใช้งาน หลักการ

ENGMN132 Physical 
Chemistry of 
Materials and 
Minerals 
 เคมีฟิสิกัลของแร่และ
วัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
ENGME105 
Mechanics of 
Materials 
กลศาสตร์วสัด ุ
 
 
 
 
ENGMN138  Fluid 
Mechanics 
กลศาสตร์ของไหล 
 
 
 
 
 
 
 
ENGEE103 
Fundamental of 
Electrical 
Engineering 
หลักมลูของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟส 
วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พ้ืนฐาน
เครื่องมือวัดไฟฟ้า พ้ืนฐาน
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
เหมืองแร่ 
การจำแนกชนิดแร่และวสัด ุ
 
 
 
 
 
 
การทำเหมืองเปดิ 
 
 
 
 
 
การทำเหมืองใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้วัตถุระเบดิในงานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร ่
 

 
 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและการเกดิแร่  การ
จำแนก  ศึกษาวิเคราะหค์ุณสมบตัิ
ทางกายภาพของแร่ องค์ประกอบ
และการเกิดของหิน การจำแนก
และการตรวจพิสูจน์ชนิดของหิน 
 
ศึกษาการสำรวจแร่ การประเมิน
และพัฒนาแหล่งแร่ การจำแนก
และการเลือกใช้วิธีทำเหมืองผิวดิน
แบบต่างๆ งานขุดดินและหิน  
เทคนิคการเจาะและระเบิด 
 
ศึกษาการสำรวจแร่    การ
ประเมินและพัฒนาแร่ในเหมืองใต้
ดิน  การจำแนกและการเลือกใช้
วิธีทำเหมืองใต้ดินแบบต่างๆ 
เทคนิคการเจาะและระเบิดในการ
ขุดเจาะเหมืองใต้ดิน การค้ำยันใน
การทำเหมืองใต้ดิน การระบาย
อากาศ การระบายน้ำทิ้ง และการ
ให้แสงสว่าง การใช้วิธีควบคุมการ
ทรุดตัวของพื้นผิว 
 
คุณสมบัติของวัตถุระเบิด ทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้ในงานเหมือง
แร่ หลักมลูของการทำงานและ
การเลือกใช้งานอุปกรณเ์จาะรู
ระเบดิ การออกแบบผังการระเบิด 
การควบคุมการระเบิด 
 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของ
เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร่  การ

 
 
EMGMN103  
Mineralogy and 
Petrology for 
Engineers 
แร่และหินวิทยาสำหรับ
วิศวกร 
 
ENGMN130  Surface 
Mining 
การทำเหมืองผิวดิน 
 
 
 
ENGMN131  
Underground Mining 
การทำเหมืองใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN114  Drilling 
and Blasting 
Technology 
เทคโนโลยีการเจาะและ
การระเบิด 
 
 
ENGMN113  Mine 
Economics  

 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแต่งแร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดสินใจในการลงทุนดอกเบี้ยทบ
ต้น มูลค่าและการคำนวณมูลค่า 
การวิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อ
ผลกำไร การวเิคราะห์จดุคุ้มทุน
และความไวท่ีมีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการลงทุน  ค่า
เสื่อมราคา  ภาษีรายได้  การ
วิเคราะห์การทดแทน  การ
ประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เงินกู้ยืม 
 
เศรษฐศาสตร์ในการเจาะและ
ระเบดิ 
 
 
 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการแต่งแร่ โดยอาศัย
คุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ
แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชัก
ตัวอย่าง  การลดขนาดและขนาด
ของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน การ
คัดขนาด การคดัแยก การหา
ขนาดของแร่ การแต่งแรโ่ดยอาศยั
คุณสมบัติความถ่วงจำเพาะ การ
แต่งแร่โดยอาศยัคณุสมบัติทาง
แม่เหล็ก การแต่งแรโ่ดยอาศยั
คุณสมบัติทางไฟฟ้าสถิต การสร้าง
แผนผังการแต่งแร่สำหรับโรงแต่ง
แร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอย
แร่  โดยอาศัยฟองอากาศ  การ
รวมตัวแบบจับกลุ่มและการ
รวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การ
แยกของแข็งและของเหลว การ
ตกตะกอนการกรอง และการทำ
ให้แห้ง กระบวนการแต่งแรด่้วย

เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN114  Drilling 
and Blasting 
Technology 
เทคโนโลยีการเจาะและ
การระเบิด 
 
ENGMN105  Mineral 
Processing 1 
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN106  Mineral 
Processing 2 
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 

3(1-6-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(1-6-4) 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
 
การวางแผนและการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทำเหมืองและการแต่งแร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการทางเคมี การสร้าง
แผนผังการแต่งแร่แบบเชิงซ้อน
สำหรับโรงแต่งแร ่
 
ศึกษาเกี่ยวกับความคดิรวบยอดใน
การวางแผนและออกแบบเหมือง  
การเลือกเครื่องจักรกลหนัก  การ
ประยุกตค์วามรู้ทีเ่กี่ยวข้องด้าน
เหมืองแร่ต่าง ๆ ในการออกแบบ
เหมือง  การจัดการในงานเหมือง
แร่    การควบคุมคณุภาพและการ
ซ่อมบำรุง   การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ และ การจำลองใน
การออกแบบเหมือง การควบคมุ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ศึกษาการสำรวจแร่ การประเมิน
และพัฒนาแหล่งแร่ การจำแนก
และการเลือกใช้วิธีทำเหมืองผิวดิน
แบบต่างๆ งานขุดดินและหิน  
เทคนิคการเจาะและระเบิด 
 
ศึกษาการสำรวจแร่    การ
ประเมินและพัฒนาแร่ในเหมืองใต้
ดิน  การจำแนกและการเลือกใช้
วิธีทำเหมืองใต้ดินแบบต่างๆ 
เทคนิคการเจาะและระเบิดในการ
ขุดเจาะเหมืองใต้ดิน การค้ำยันใน
การทำเหมืองใต้ดิน การระบาย
อากาศ การระบายน้ำทิ้ง และการ
ให้แสงสว่าง การใช้วิธีควบคุมการ
ทรุดตัวของพื้นผิว ความปลอดภยั
และสวสัดิการในการทำเหมืองใต้
ดิน การควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการแต่งแร่ โดยอาศัย
คุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ

 
 
 
 
ENGMN215  Mine 
Planning and Design 
การวางแผนและ
ออกแบบเหมืองแร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN130  Surface 
Mining 
การทำเหมืองผิวดิน 
 
 
 
ENGMN131  
Underground Mining 
การทำเหมืองใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN105 Mineral 
Processing 1 
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(1-6-4) 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลศาสตร์ของหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้ทางด้านธรณีเทคนคิ 
 
 
 
 
 

แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชัก
ตัวอย่าง  การลดขนาดและขนาด
ของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน การ
คัดขนาด การคดัแยก การหา
ขนาดของแร่ การแต่งแรโ่ดยอาศยั
คุณสมบัติความถ่วงจำเพาะ การ
แต่งแร่โดยอาศัยคณุสมบัติทาง
แม่เหล็ก การแต่งแรโ่ดยอาศยั
คุณสมบัติทางไฟฟ้าสถิต การสร้าง
แผนผังการแต่งแร่สำหรับโรงแต่ง
แร่ 
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอย
แร่  โดยอาศัยฟองอากาศ  การ
รวมตัวแบบจับกลุ่มและการ
รวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การ
แยกของแข็งและของเหลว การ
ตกตะกอน การกรอง และการทำ
ให้แห้ง กระบวนการแต่งแรด่้วย
กระบวนการทางเคมี การสร้าง
แผนผังการแต่งแร่แบบเชิงซ้อน
สำหรับโรงแต่งแร ่
 
คุณสมบัติทางกายภาพและทาง
วิศวกรรมของหิน คุณสมบตัิทางอิ
ลาสติกพลาสติกและการคืบ 
ทฤษฎีการพิบัติของหิน ความเค้น 
ความเครยีดใน 3 มิติ การกระจาย
ตัวของแรงเค้นในหินบริเวณช่อง
เปิดใต้ดิน เสถียรภาพเหมืองเปิด
และเหมืองใต้ดิน 
 
ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ดินและหิน การตรวจวัดค่าและ
การจำแนกดินและหินทางด้าน
วิศวกรรม  การวิเคราะห์ความเค้น
และความเครยีด เกณฑ์การวดั
ของการพังทลาย การวิเคราะห์
เสถียรภาพ การประยุกต์ความรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN106 Mineral 
Processing 2 
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN112 Rock 
Mechanics 
ศิลากลศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
ENGMN123  
Geotechniques 
ธรณีเทคนิค  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(1-6-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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 สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2569 

 
 
 
 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 
 
 
การป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร ่

ด้านธรณีเทคนิคในงานขุดเจาะดิน
และหิน 
 
ศึกษาเกี่ยวกับการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกิจการเหมืองแร่  
รวมถึงมลพิษทางน้ำ  ทางอากาศ
และเสียง การจราจร การ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีการทำเหมืองแร่ 
มาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ระเบียบและข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกรณีศึกษา การฟื้นฟูและ
ปรับสภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทำ
เหมืองแล้ว 
 
การระเบิดและสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยในการระเบดิ 
 
 
 
 
การป้องกันสิ่งแวดล้อม สวัสดิการ
และความปลอดภัยในการทำ
เหมืองผิวดิน 
 
ความปลอดภัยและสวสัดิการใน
การทำเหมืองใต้ดิน การควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
ENGMN117  Mine 
Environment and 
Reclamation 
สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
และการปรับสภาพพื้นที่
เหมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGMN114  Drilling 
and Blasting 
Technology 
เทคโนโลยีการเจาะและ
การระเบิด 
 
ENGMN130  Surface 
Mining 
การทำเหมืองผิวดิน 
 
ENGMN130 
Underground Mining 
การทำเหมืองใต้ดิน 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ เหมืองแร่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
วิศวกรรมเหมืองแร่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565-2569 

สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
FUNSC115 Fundamental of Physics for Engineers 
ฟิสิกส์มลูฐาน สำหรับวิศวกร 

1. นายณฤทธิ์  ฝั้นสืบ 
วท.บ. ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต,์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ด. ฟิสิกส์ประยุกต,์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
2. นายวาที พันธุ์วัฒน์ 

ค.บ. ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 
วท.ม.การสอนวิทยาศาสตร์แขนงฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

ประสบการณ์การสอน 18 ปี 
FUNSC116 Applied Physics for Engineers 
ฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับวศิวกร 

1. นายกิตติศักดิ์  อำมา 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 10 ปี 
FUNSC203  Fundamentals of Chemistry for Engineers 
เคมีมลูฐานสำหรับวิศวกร 
 

1. นายอาทิตย์  วรรณเวก 
   วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 
   วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
   ปร.ด.เคมีประยุกต์ (มหาวิทยาลยัแม่โจ้) 
ประสบการณ์การสอน 18 ปี 
2. นางสาวญาณี  คีรตี๊ะ 
   วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
   วท.ด. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน 8 ปี 

FUNSC207  Analytical Chemistry 
เคมีวิเคราะห ์

1. นายอาทิตย์  วรรณเวก 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ปร.ด. เคมีประยุกต์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

ประสบการณ์การสอน 18 ปี 
2. นางสาวญาณี  คีรตี๊ะ 

วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่  
วท.ด. วัสดุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์การสอน 8 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ENGMN102 General Geology 
ธรณีวิทยาทั่วไป 

1. นายวิทยกลุ   สิทธิสาร 

       วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
       M.S. Mining Engineering (Shandong University  

   of Science and Technology, China) 

ประสบการณ์สอน 1 ปี 
EMGMN103 Mineralogy and Petrology for Engineers 
แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร 

1. นายวิทยกลุ   สิทธิสาร 

    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
   M.S. Mining Engineering (Shandong University  

   of Science and Technology, China) 

ประสบการณ์สอน 1 ปี 

FUNMA110 Fundamental of Calculus for Engineers 
แคลคูลสัมลูฐานสำหรับวิศวกร 

1. นายศุภินันท์  จันมา 
วท.บ.คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวทิยาลัยเจา้พระยา) 

ประสบการณ์การสอน 7 ปี 
FUNMA111 Applied Calculus for Engineers 
แคลคูลสัประยุกตส์ำหรับวิศวกร 

1. นายศราวุธ  พั้วป้อง 

      วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

      วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

      วท.ด คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 10 ปี 

FUNMA112 Differential Equations and Boundary 
value problems 
สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ 

1. ประยงค์  ใสนวน 

     วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

     วท.ม.คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  

ประสบการณ์สอน 29 ปี 
ENGMN133  Principle of Statistics and Applied in 
Mining Engineering 
หลักการมูลฐานทางสถติิและการประยุกต์ใช้ในงานเหมืองแร่ 

1. นายวิทยกลุ   สิทธิสาร 

   วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
   M.S. Mining Engineering (Shandong University  

   of Science and Technology, China) 

ประสบการณ์สอน 1 ปี 

2. นางสาวศุภมาศ  ชัยชนะ 

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์การสอน - ปี 
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
ENGCC301  Engineering Drawing 
เขียนแบบวิศวกรรม 

1. นางสาวศุภมาศ  ชัยชนะ 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์การสอน - ปี 
ENGCC302 Engineering Mechanics 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

1. ว่าท่ีร้อยโท สุรพิน  พรมแดน 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 13 ปี 
ENGCC303 Engineering Material 
วัสดุวิศวกรรม 

1. นายอนาวิล ทิพย์บุญราช 

วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 8 ปี 

ENGMN134  Computer Aided Engineering Design 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบวิศวกรรม 

1. นางสาวศุภมาศ  ชัยชนะ 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์การสอน – ปี 

2.ว่าท่ีร้อยโท สุรพิน  พรมแดน 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 13 ปี 

ENGME103 Thermodynamics 
อุณหพลศาสตร ์

1. ว่าท่ีร้อยโท สุรพิน  พรมแดน 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 13 ปี 
ENGME105 Mechanics of Materials 
กลศาสตร์วสัด ุ

1. ว่าท่ีร้อยโท สุรพิน  พรมแดน 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 13 ปี 
ENGMN138 Fluid Mechanics  
กลศาสตร์ของไหล 

1. ว่าท่ีร้อยโท สุรพิน  พรมแดน 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 13 ปี 
ENGEE103 Fundamental of Electrical Engineering 
หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. นายศตวรรษ   บูรณา 
วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่) 
วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 3 ปี 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเหมืองแร่  
ENGMN112  Rock Mechanics 
ศิลากลศาสตร ์
 
 

 

1. นางสาวลัดดาวัลย์   ดลุย ์
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนาเชียงใหม่) 

     วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประสบการณ์สอน 2 ปี 

ENGMN215  Mine Planning and Design 
การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 

1. นายพิพัฒน์   ช่ืนใจ 
     วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
     วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

ENGMN132  Physical Chemistry of Materials and 
Minerals 
เคมีฟิสิกลัของแร่และวสัด ุ

1. นายศิวโรฒม์  ศิรลิักษณ ์
    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)        
    วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    Ph.D.in Chemical and process engineering  
    (University of Leeds, UK)      
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

EMGMN103  Mineralogy and Petrology for Engineers 
แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร 

1. นายวิทยกลุ   สิทธิสาร 

    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

    M.S. Mining Engineering (Shandong University  

   of Science and Technology, China) 

ประสบการณ์สอน 1 ปี 

ENGMN130  Surface Mining 
การทำเหมืองผิวดิน 

1. นางสาวลัดดาวัลย์   ดลุย ์
วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนาเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 2 ปี 
ENGMN131  Underground Mining 
การทำเหมืองใต้ดิน 

1. นายวิทยกลุ   สิทธิสาร 

    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

    M.S. Mining Engineering (Shandong University  

   of Science and Technology, China) 

ประสบการณ์สอน 1 ปี 

ENGMN114  Drilling and Blasting Technology 
 เทคโนโลยีการเจาะและการระเบดิ 

1. นายวิทยกลุ   สิทธิสาร 

       วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
      M.S. Mining Engineering (Shandong University  

      of Science and Technology, China)

ประสบการณ์สอน 1 ปี 

ENGMN113  Mine Economics 
เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร ่

1. นายศิวโรฒม์  ศิรลิักษณ ์
    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)        
    วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    Ph.D.in Chemical and process engineering  
    (University of Leeds, UK)      
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
2.  นายพิพัฒน์   ช่ืนใจ 

     วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)      

     วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ประสบการณ์สอน 4 ปี 

ENGMN105 Mineral Processing 1 
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 

1. นายศิวโรฒม์  ศิรลิักษณ ์
    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)        
    วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    Ph.D.in Chemical and process engineering  
    (University of Leeds, UK)      
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
2.นางสาวลัดดาวัลย์   ดลุย ์

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนาเชียงใหม่) 

     วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประสบการณ์สอน 2 ปี 

ENGMN106 Mineral Processing 2 
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 

1. นายศิวโรฒม์  ศิรลิักษณ ์

    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)        
    วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    Ph.D.in Chemical and process engineering   
    (University of Leeds, UK)      
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

2. นางสาวลัดดาวัลย์   ดลุย ์

    วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

    ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่) 

    วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 2 ปี 
ENGMN123  Geotechniques 
ธรณีเทคนิค  

1. นางสาวศุภมาศ  ชัยชนะ 
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์การสอน – ปี 
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ดลุย ์

        วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

    ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่) 

    วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 2 ปี 
ENGMN117  Mine Environment and Reclamation 
สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง 

1. นายศิวโรฒม์  ศิรลิักษณ ์

    วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)        
    วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
    Ph.D.in Chemical and process engineering 
(University of Leeds, UK)      
2.  นายพิพัฒน์   ช่ืนใจ 

     วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   
     วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ประสบการณ์สอน 4 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
(1) อาคารเรียนสำหรับการเรียนการสอน 

อาคารเรยีน รายการ จำนวน ความจุและอุปกรณ ์

มร.1 

ห้องบรรยาย 3 ห้อง ห้องละ 30 ท่ีนั่ง  และชุดโปรเจคเตอร ์
ห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง สำหรับการแต่งแร่และบดแร่ รวมถึงการ

วิเคราะห์แร ่
ห้องจัดแสดงหินและแร ่ 1 ห้อง สำหรับถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหนิและแร่ที่

สำคัญรวมถึงวิธีการทำเหมืองแบบต่างๆ 
มร.2 ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง สำหรับการแต่งแร่และทดสอบคณุสมบัติแร่ 

มร.3 

ห้องบรรยาย  5 ห้อง ห้องละ 30 ท่ีนั่ง  และชุดโปรเจคเตอร ์
ห้องปฏิบัติการเขยีนแบบวิศวกรรม 2 ห้อง ห้องละ 30 ท่ีนั่งประกอบไปด้วยโต๊ะเขียน

แบบ และอุปกรณ ์
ห้องปฏิบัติการหินและแร่และการ
วิเคราะห์แร่ทางเคม ี

2 ห้อง ห้องละ 25 ท่ีนั่ง ประกอบด้วยตัวอย่างหิน
และแร่ และชุดทดสอบทางเคมี และอุปกรณ์
โปรเจคเตอร ์

ห้องสมุดและห้องประชุมสัมมนา 2 ห้อง ห้องสมุดมีความจุ 25 ท่ีนั่ง และหอ้งประชุม
มีความจุ 80 ท่ีนั่ง พร้อมอุปกรณ์โสต
ทัศนศิลป ์

รวม 20 ห้อง  

    
ลำดับ ช่ือคุรุภัณฑ ์ จำนวน 

1 เครื่องทดสอบการชักตัวอย่าง (Sampling) 1 เครื่อง 
2 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยน้ำ (Joy Manufacturing) 1 เครื่อง 
3 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยตะแกรง (Screening) 1 เครื่อง 
4 เครื่องคัดขนาดแร่แบบ Spiral 1 เครื่อง 
5 ตู้อบแร่ความร้อน 3 เครื่อง 
6 เครื่องแยกแร่แมเ่หล็ก (Magnetic Separation) 1 เครื่อง 
7 เครื่องแยกแรไ่ฟฟ้าแรงสูง (High Tension) 1 เครื่อง 
8 เครื่องเทสแมเ่หล็ก 1 เครื่อง 
9 เครื่องแยกแร่ด้วยโตะ๊สั่น (Shaking Table) 2 เครื่อง 
10 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง 
11 เครื่องแยกแร่แบบไฮโดรไซโคลน 1 เครื่อง 
12 เครื่องกวนและผสมแร่ขนาดทดลอง 2 เครื่อง 
13 เครื่องกรองแร่แบบสุญญากาศ 2 เครื่อง 
14 เครื่องบดแร่แบบจารม์ิลล์ ขนาดหอ้งทดลอง 1 เครื่อง 
15 เครื่องบดแร่แบบลูกกลิ้ง 1 เครื่อง 
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ลำดับ ช่ือคุรุภัณฑ ์ จำนวน 
16 เครื่องบดแร่แบบ Jaw Crusher 1 เครื่อง 
17 เครื่องแยกแร่แบบ Jig 2 เครื่อง 
18 เครื่องเจาะสำรวจแร่ (Hand Auger) 1 เครื่อง 
19 ชุดทดสอบการกระจายขนาดของแร่ 1 เครื่อง 
20 ชุดทดสอบการวิเคราะห์แรด่้วยกลอ้งจุลทรรศน ์ 10 ชุด 
21 เครื่องทดสอบการย่อยแร่ (Crusher) 1 เครื่อง 
22 เครื่องแยกแร่ด้วยวิธีลอยแร่ (Flotation) 2 เครื่อง 
23 เครื่องสำรวจแร่แบบวัดความตา้นทานไฟฟ้าจำเพาะ 1 เครื่อง 
24 เครื่อง X-Ray Fluorescence (XRF) 1 เครื่อง 
25 เตาเผา 1 เตา 

 
   (2) ห้องปฏิบัติการแต่งแร่ 1 
1. ชุดทดสอบการวิเคราะห์แร่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Analysis) และ เครื่องวิเคราะห์ธาตุ XRF 

 
 

2. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คณุสมบตัิทางกายภาพเบื้องต้น   (Water content,  porosity and  density) 
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3. ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์แร่ (Thin Section Lab) 

 

 ประกอบด้วย 
  1.เครื่องตัดหินบาง 1   เครื่อง   
  2.เครื่องขัดผิวหน้าหิน 1   เครื่อง 

 3.กล้องจุลทรรศนไ์มโครสโคป 2   เครื่อง  

 4.ชุดเครื่องแก้วสำหรับการทดลอง 

 

4. ห้องปฏิบัติการบดแร ่

 

 ประกอบด้วย 
  1. เครื่องตัดหิน 1 เครื่อง     
  2. เครื่องบดแร่ชนิด Jaw Crusher 2 เครื่อง 
  3. เครื่องบดแร่ชนิด Roll crusher 1 เครื่อง  
  4. เครื่องบดชนิด Hammer Mill   2 เครื่อง 
  5. เครื่องคัดขนาดแร่ชนดิตะแกรงสั่น 1 เครื่อง  
  6. เครื่องดูดอากาศ  1 เครื่อง 
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 ชุดทดสอบการย่อยแร่ (Crushing) 

 
  
 ชุดทดสอบการบดแร่ (Grinding) 

 
 

5. ห้องปฏิบัติการแต่งแร ่
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 ประกอบด้วย 
  1.ชุดทดสอบการชักตัวอย่างแร่ (Sampling) 

 
   
  2. ชุดทดสอบการกระจายขนาดแร่ (Size Distribution Analysis) 

         
 

  3. ชุดทดสอบการคัดขนาดด้วยตะแกรง  (Screening) 
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  4. ชุดทดสอบการแยกแร่ด้วยเครือ่งแยกแร่แม่เหล็ก  (Magnetic Separation) 

 

 
 

  5. ชุดทดสอบการแยกแร่ด้วยเครือ่งแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง  (High Tension Separation) 

 
 

  6. ชุดทดสอบการแยกแร่ด้วยวิธีการลอยแร่  (Flotation) 

 



- 66 - 

 

 
  7. ชุดทดสอบการกรองแร่  (Filtering) 

 
 

  8. ชุดเครื่องมือเตรยีมตัวอยา่งหิน 

     
 

  9. ชุดเครื่องมือUniaxial Compression Test และ ชุดเครื่องมือTriaxial Compression Test 
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  10. ชุดเครื่องมือ  Strain Measurement and Recording 

 
 

  11. ชุดเครื่องมือDirect Shear Test 

   
 
 

  (3) ห้องปฏิบัติการแต่งแร่ 2 อาคารเหมืองแร่ 2 (มร.2) อาคารปฏิบัติการแต่งแร่ 2 
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 1. ชุดทดสอบการคัดขนาดด้วยของไหล  (Hydraulic  Classification) 

 
 

 2. ชุดทดสอบไฮโดรไซโคลน  (Hydrocyclone) 

 
 

 3. ชุดทดสอบการแยกแร่ด้วยจิ๊ก  (Jig) 
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 4. ชุดทดสอบการแยกแร่ด้วยโต๊ะสั่น  (Shaking Table) 

 
 

 5. ชุดเกรอะแร่  (Thickening) 

 
 

 6. เครื่องแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะ เบบฮัมฟรียส์ไปรลั 
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 7. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คณุสมบตัิ  Swelling and Slake Durability 

 
 

 8. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ความแข็งHardness and  Abrasion Resistance 

  
 
 

 (4) ห้องปฏิบัติการอาคารเหมืองแร่ 3 อาคารเหมืองแร่ 3 (มร.3) อาคารสูง 5 ชั้น 
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 ประกอบด้วย 
 1. ห้องห้องปฏิบัติการเขียนแบบวศิวกรรม  2  ห้อง 

  
 

 2. ห้องปฏิบัติการหินและแร ่

  
 

 3. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แร่ทางเคม ี
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1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
โปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

 
 โปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 

 
 
2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

  
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการ คือ หอสมุดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและการวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย   43,265 เล่ม 
 หนังสือและตำราเรียนภาษาอังกฤษ   9,604 เล่ม 
 วารสารต่าง ๆ  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  77 รายชื่อ 
 วารสารวิชาการการเย็บเล่ม           43 รายชื่อ 
 จุลสาร            112 แฟ้ม 
 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย            11 ฉบับ 
 หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ             2 ฉบับ 
 กฤตภาค (Matich e-library)    2,000 รายการ 
 แผ่นซีดี           1,550 แผ่น 
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สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมลูหนังสือ,วารสารและงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ 
https://library.rmutl.ac.th/page/e-database 

ลำดับ บริการข้อมูล สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ URL 
1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RMUTL OPAC https://autolib.rmutl.ac.th/ 
2 E-book RMUTL (ภาษาไทย) https://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl 

https://se-ed.belibcloud.com 
https://www.ookbee.com 

3 E-book RMUTL (ภาษาอังกฤษ) 
eBook Gale  https://go.gale.com 
eBook AccessEngineering   https://www.accessengineeringlibrary.com 
eBook Academic Collection https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic 
eBook Cambridge  https://www.cambridge.org/core 
eBook EngineeringCore Subscription 
Collection 

https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/s 

ELT Cluster https://www.mhebooklibrary.com/topic/langelt 
Bloomberry Architecture Library https://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com 
Bloomberry Design Library https://www.bloomsburydesignlibrary.com 
Business Source Complete http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic 

 Environment Complete http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic 
Engineering Source  https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic 
eBook ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-

books 
 

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์  จำนวน 9 ฐานข้อมลู (ต่างประเทศ) 

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 9 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

ลำดับ บริการข้อมูล รายละเอียดของฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ URL 
1 ACM Digital 

Library 
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสาร
ในการประชุมวิชาการ  

https://dl.acm.org/  

2 IEEE/IET 
Electronic 
Library (IEL)e 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics 
Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ 
IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ 

https://ieeexplore.ieee.org/Xp
lore/home.jsp 

3 SpringerLink 
– Journal 

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประกอบด้วยวารสาร

https://link.springer.com/ 

http://elibrary.rmutl.ac.th/
http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th/tinyurl.com/gvrl4rmutl
http://dl.acm.org/dl.cfm
http://dl.acm.org/dl.cfm
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
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ลำดับ บริการข้อมูล รายละเอียดของฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ URL 
และเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ช่ือ จากข้อมูลปี 
1997 – ปัจจุบัน 

4 American 
Chemical 
Society 
Journal (ACS) 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสาร
ทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสาร
ทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Journals) ข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม 
(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 

https://pubs.acs.org/ 

5 Emerald 
Management 

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อย
กว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 
สาขาวิชา ได้แก ่
1) Accounting, Finance & Economics 
2) Business, Management & Strategy 
3) Tourism & Hospitality Management 
4) Marketing 
5) Information & Knowledge Management 
6) HR, Learning & Organization Studies 
7) Operations, Logistics & Quality 
8) Property Management & Built Environment 
9) Public Policy & Environmental Management 

https://www.emerald.com/insi
ght/ 

6 Academic 
Search 
Ultimate 

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีทีสุ่ด 
รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดโีอ ใน
ทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย 
คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตว
ศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ช่ัน
อัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบ
ไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-
open access journals)มากกว่า 5 พันช่ือเรื่อง 

https://web.p.ebscohost.com/
ehost/search/basic?vid=0&sid
=685a646b-ba39-4116-bcca-
7ef84f51637b%40redis 

7 EBSCO 
Discovery 
Service (EDS) 
Plus Full 
Text 

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงทุก
ฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผล
การสืบค้นท่ีแม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องไดด้ีที่สุด 
โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็ม
ด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบไดด้้วยข้อมลู
ฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมทีเ่กี่ยวข้อง
กับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมี
วารสารฉบับเตม็ที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open 
access journals)มากกว่า 900 ช่ือเรื่อง 

https://eds.p.ebscohost.com/
eds/search/basic?vid=0&sid=a
1765a31-de97-41f1-9a00-
1c6cd9b12511%40redis 
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ลำดับ บริการข้อมูล รายละเอียดของฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ URL 
8 ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเตม็ (Full-text) ของวารสาร

ครอบคลมุ 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and 
Biological Sciences 2) Computer Science 3) 
Engineer 4) Social Science สามารถดูข้อมลูย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน 

https://www.sciencedirect.co
m/ 

9 Engineering 
Source 

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรม
และนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาท่ี
ครอบคลมุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวน
มาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล 
สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร ์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ือเรื่อง 
• ดรรชนีและบทคดัย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการกว่า 3,000 ช่ือเรื่อง 

https://web.p.ebscohost.com/
ehost/search/basic?vid=0&sid
=9415e6b4-a8f5-4bbe-a6f1-
b7cfd6719c50%40redis 

 

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐานข้อมูล(ภาษาไทย) 

ลำดับ บริการข้อมูล รายละเอียดของฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ URL 

1 ฐานข้อมูลวิจัยไทย จาก 
สวทช 
 

ฐานข้อมูลงานวิจัยของไทย รวม
งานวิจัยมากกว่า 6,000 เรื่อง 
(80,000 เรื่อง เมื่อดำเนินงาน
จริง) โดย สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข และสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

http://www.thairesearch.in.th  

2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ไทย จาก สวทช 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ของทุก
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 

http://thesis.stks.or.th 

3 ฐานข้อมูล TDC  
จาก Thailis 
 

ให้บริการข้อมลูฉบับเตม็ในรูป
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใช้สำหรับสนับสนุน
การศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการ
เผยแพรผ่ลงานของ นักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงาน
ต่างๆ 

http://dcms.thailis.or.th 

4 ฐานข้อมูลงานวิจัย  
จาก E-Library TRF 

ฐานข้อมูลงานวิจัยจากห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน
งานวิจัยกว่า 3,000 โครงการ ท้ัง
บทคัดย่อ และรายงานวิจัยฉบับเตม็ 

http://elibrary.trf.or.th 
 

http://thesis.stks.or.th/
http://dcms.thailis.or.th/
http://elibrary.trf.or.th/
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ลำดับ บริการข้อมูล รายละเอียดของฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ URL 

5 ฐานข้อมูลวิจัย Research 
Gateway Common 
Service  
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัยของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย และ
งานวจิัยของสำนักงานคณะกรรมการ
การวิจัย จำนวน 832,292 เรื่อง  

http://researchgateway.in.th 

6 ฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทยThai 
Journals Online 
(Thaijo)  

รวมวารสารบทความวิชาการใน
ประเทศไทยทุกสาขาวิชา 

https://www.tci-thaijo.org/ 

 
  ห้องสมุดสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

 
 

 หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย   56 เล่ม 
 หนังสือและตำราเรียนภาษาอังกฤษ   340 เล่ม 
 วารสารต่าง ๆ  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  280 รายชื่อ 
 วารสารวิชาการการเย็บเล่ม           43 รายชื่อ 
 จุลสาร            98 แฟ้ม 
 

2.2. สิ่งอำนวยความสะดวก 
(1) ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

   1. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบัสืบคน้                                                            4 เครื่อง 

   2. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบัยืม-คืน                                                           2 เครื่อง 

  3. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบับริการอินเตอรเ์น็ต                                         107 เครื่อง 

     4. เครื่องสแกนสำหรับบริการ                                                                  5 เครื่อง 

(2) ห้องสำหรับบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   1. ห้อง Study Room  4 ห้อง 

    2. ห้อง Mini Theater  2 ห้อง 

    3. ห้อง Knowledge Theater 1 ห้อง 
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   (3) อาคารเหมืองแร่ 1 (มร.1)  อาคารรูปตัว L สูง 2 ช้ัน 

 
 (4) ห้องจัดแสดงหินและแร ่
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 (5) ห้องประชุม/สัมมนา ช้ัน 3 มร.3-202 ขนาด 80 ท่ีนั่ง ประกอบด้วยชุดเครื่องเสียง 2 ชุด เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
ลำโพง 5 ตัว 

   
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ฉบับน้ีเป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ไดพ้ิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
สภาพการศึกษาของชาติและภาคอุตสาหกรรม และปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ให้เป็นบัณฑิตนักปฏบิตัิ
และเป็นผู้ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยคาดว่าผลที่ได้รับจะสง่ผลช่วยให้การจัดการศึกษาไดพ้ัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสตูรประจำปีการศึกษา 2564 (14 มิถุนายน 2564 - 23 
พฤษภาคม 2565)  

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ. 
1.  จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ผ่าน 
2.  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร ผ่าน 
3.  คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสตูร ผ่าน 
4.  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน ผ่าน 
5.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ - 
6.  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 
7.  คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ - 
8.  การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ำเร็จการศึกษา - 
9.  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบับัณฑิตศึกษา - 
10.  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.60 
ตัวบ่งช้ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.14 

ตัวบ่งช้ี 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา                                                                        
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
-      ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
       (ปริญญาตรี) 

3.07 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดร้บัการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ (ปริญญาโท)  

- ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาเอก ที่ไดร้ับการตีพมิพ์หรือ

เผยแพร่ (ปริญญาเอก)  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 4.00 

ตัวบ่งช้ี 3.1  การรับนักศึกษา 4.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา 4.00 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2  คุณภาพอาจารย ์ 5.00 

      -     ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 5.00 

      -     ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5.00 

      -     ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5.00 

- จำนวนบทความของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รบัการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร (เฉพาะปริญญา

เอก)  

ตัวบ่งช้ี 4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.50 

ตัวบ่งช้ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 4.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 4.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.07 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.07 
 

สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

✓  
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 2-6  4.23 



ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
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