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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538206 ปฏิบัติการหินและแร 

538206 ROCKS AND MINERALS LABORATORY 

2. จำนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

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

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 

รูปแบบการสอน ในหองเรียน และออนไลน (สถานการณ COVID-19) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร 

5. ภาคการศึกษา 3/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538201 ธรณีวิทยา (Physical Geology) หรือ  

538203 ธรณีวิทยา (Physical Geology) 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

538205 Rocks and Minerals 

8. สถานท่ีเรียน ศุนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting: 660 280 0195 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

10 มีนาคม 2563 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจหลักการพ้ืนฐานของระบบของหินและแร คุณสมบัติ

ของเน้ือหิน เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุดตอชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอม 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

กระบวนการทางธรณีวิทยาในโลกยุคปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา สมบัติทางกายภาพของแร หลักการของผลึก เคมีผลึก สมบัติทางแสงของแร การจำแนก

แรและการหาสวนประกอบของแร การจำแนกหิน กระบวนการและศิลาวิทยาของหิน

อัคนี หินตะกอนและหินแปร 

 (Course description) Crystal symmetry and crystal systems, descriptive mineralogy of non-

silicate and silicate minerals, mineral identification by polarized 

microscope, descriptive and petrographic properties of igneous, 

sedimentary and metamorphic rocks 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การปฏิบัติ งานภาคสนาม การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

48 
ตามความตองการของผูเรียนเปนกลุม

และเฉพาะราย - - - 96 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

3 จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs) 

 

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

1. PLO 1 :  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี (R, U) 

 CLO 1-1: สามารถใชคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ผลึกและ

สมบัติทางแสงของแร ในการจำแนกแรไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมทำปฏิบัติการ 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดปฏิบัติการ 

 CLO 1-2: สามารถใชกลองจุลทรรศนแบบแสงโพลาไรซฺใน

การจำแนกแรได  

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมทำปฏิบัติการ 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดปฏิบัติการ 

 CLO 1-3: สามารถจดจำและอธิบายลักษณะเฉพาะของแร

กลุมซลิิเกตและไมใชซิลเิกตได 100 ชนิด 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมทำปฏิบัติการ 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดปฏิบัติการ 

 CLO 1-4: สามารถจำแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร 

จากกอนตัวอยางไดอยางมหีลักเกณฑ 

บรรยาย ศึกษาจากคลปิวีดีโอ

แบงกลุมทำปฏิบัติการ 

การรวมกิจกรรม 

แบบฝกหัดปฏิบัติการ 

2. PLO 2 :  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

 CLO 2-1: สามารถอธิบายและนำเสนองานท่ีทำแบบปาก

เปลาไดอยางชัดเจน  

แบงกลุมทำปฏิบัติการ  

การนำเสนองานในหอง 

การนำเสนองาน 

การรวมกิจกรรม 

 CLO 2-2: สามารถเขียนอธิบายในแบบฝกหัดปฏิบัติการได

อยางชัดเจน 

ทำแบบฝกหัดปฏิบัติการ 

 

แบบฝกหัดปฏิบัติการ 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หัวขอ รายละเอียด  

(Topics/Details) 

จำนวน 

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช  

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. คุณสมบัติทางกายภาพของแร 3 1. มอบหมายเอกสารประกอบการ

สอน (pdf) สไลดประกอบการ

บรรยาย (PowerPoint) 

หนังสืออานประกอบ (pdf) ไว

บน Google Classroom  

2. บันทึกการบรรยายในช่ัวโมงไว

ใน Google Classroom 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

ทบทวนไดดวยตนเอง 

การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

2. ระบบผลึก ปฏิบัติการสมมาตร  3 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

3. รูปแบบผลึกและ Crystal classes 3 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

4. แรกลุมซลิิเกต 3 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

5. แรกลุมไมใชซิลเิกต 3 การรวมกจิกรรม 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

3. ในช่ัวโมงเรียน มีชวงเวลาให

นักศึกษาสอบถามขอสงสยัจาก

เน้ือหา และคลิปบรรยาย  

4. เขากลุมเพ่ือทำแบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

5. ใหตัวแทนกลุมนำเสนอผลการ

ทำปฏิบัติการในช้ันเรียน 

6. มอบหมายแบบฝกหัด

ปฏิบัติการผาน Google 

classroom และกำหนดวันสง 

7. ติดตอสื่อสารผาน 

Facebook/Group 

 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

6. การศึกษาแรดวย กลองจุลทรรศนโพลาไรซิ่ง 3 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

7. สอบกลางภาค 3  

8. หินอัคนี 3 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

9. หินตะกอน 3 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

10. หินแปร 3 การรวมกจิกรรม 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 

11. นำเสนอโปรเจค  การรวมกจิกรรม 
 

12. สอบปลายภาค  คำถามในชั้นเรียน quiz 

การบาน และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน 

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน 

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. แบบฝกหัดปฏิบัติการ (Laboratory worksheet) 1-4, 6-11 50% 

2. การรวมกิจกรรม (Class activity) 1-4, 6-11 10% 

3. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 7 20% 

4. สอบประจำภาค (Final Exam) 12 20% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 

แบบฝกหัดปฏิบัติการหินและแร โดย ดร.อานิสงส จิตนารินทร สำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

Klein, C. and Philpotts, A. R. 2013. Earth materials: introduction to 

mineralogy and petrology. Cambridge University Press. Cambridge. UK. 

Nesse, W. D. 2012. Introduction to mineralogy. Oxford University Press. 

New York. USA. 

Pellant, H. 2002. Rocks and minerals. Dorling Kindersley. New York. USA. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ เว็บไซต ท่ีเก่ียวของ อาทิ 

Mindat.org; Wikipedia.com 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment 

Tools 

Criteria Standard 

 PLO 1 : จดจำและอธิบายหลกัการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

พ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูดานวิศวกรรมธรณ ี  

PI 1.1) จดจำและอธิบายหลักการพ้ืนฐานในการเรียนรูดาน

วิศวกรรมธรณไีด 

แบบฝกหัด

ปฏิบัติการ 
 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% ของ

นักศึกษา ได

ระดับ ≥ 2 

 

 PLO 2 : สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสทิธิผล 

PI 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและไวยกรณการเขียน

ทางเทคนิคเหมาะสมตอผูนำไปใชงาน 

ขอสอบปลาย

ภาค 

3: คะแนน 75-100% 

2: คะแนน 50-74% 

1: คะแนน 25-49% 

0: คะแนน 0-24% 

60% ของ

นักศึกษา ได

ระดับ ≥ 2 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางตรงจากการใชขอสอบกลางออกโดยคณะกรรมการในหลักสตูร 

- ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ทวนสอบกอนเรียนรายวิชา 538416 โครงงานวิศวกรรมธรณี ในภาคการศึกษา 1/2564 

- แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

                                                                ลงช่ือ:     

   (ผูชวยศาตราจารย ดร.อานิสงส จิตนารินทร) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี  20 เดือน  มนีาคม  พ.ศ. 2564 

 


