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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมมหาบัณฑิต
ทางดา้นวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  โดยมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น (Progressivism) เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(active learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) และการใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็น
กิจท่ีหน่ึง บณัฑิตท่ีจบจากหลกัสูตรน้ีจะมีความรู้และความสามารถทั้งสองดา้น คือ เทคโนโลยเีหมืองแร่และดา้นเทคโนโลยี
วสัดุ โดยด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่ เน้นเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าเหมืองและการลดมลพิษ เช่น ความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาและธรณีวทิยาเหมืองแร่ เทคโนโลยีการส ารวจและรังวดั การวางแผนและออกแบบการท าเหมือง เทคโนโลยีการ
ขดุเจาะ เทคโนโลยกีารระเบิด และเทคโนโลยกีารแต่งและสกดัแร่ ส่วนดา้นเทคโนโลยวีสัดุ เนน้เร่ืองกระบวนการผลิต การ
สงัเคราะห์ การข้ึนรูป การปรับปรุงสมบติั การเพ่ิมมูลค่า และการยดือายกุารใชง้านของวสัดุต่างๆ เช่น โลหะ เซรามิก พอลิ
เมอร์และยาง วสัดุผสม วสัดุนาโน วสัดุทางการแพทย ์และวสัดุพลงังาน โดยใชท้กัษะการออกแบบ การทดลอง วิเคราะห์ 
และวิจยั เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการพฒันาและวิจยั และมีความรู้เชิงลึกในดา้นเหมืองแร่และวสัดุ สามารถเรียนรู้ รู้จกั
วเิคราะห์และประยกุตไ์ดอ้ยา่งเช่ียวชาญ มีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ มีความพร้อมส าหรับเป็นนกัวิจยัหรือท างาน
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และวสัดุ รวมถึงการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม
และเอ้ืออาทรต่อสงัคม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 แสดงพฤติกรรมการมีจรรยาบรรณทางวิชาการด้านเหมืองแร่และวสัดุ และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย  
PLO 2 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
PLO 3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
PLO 4 ส่ือสารและน าเสนอทางวชิาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งตรงประเด็น 
PLO 5 บูรณาการองค์ความรู้ดา้นวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุเพ่ือแกไ้ขปัญหาส าหรับอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์และ

ระบบราง หรือการแพทย ์หรือเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร 
PLO 6 ประยกุตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยัในการแกไ้ขปัญหาส าหรับอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์และระบบราง หรือการแพทย ์

หรือเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร โดยค านึงการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  9 หน่วยกติ 

200-501 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
Research Methodology in Engineering 

200-502* สมัมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) 
Seminar in Engineering 

238-510 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 3((3)-0-6) 
Environmental Management in the Mineral and Material Industries 

238-530 การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุดว้ยรังสีเอกซ์และล าอิเลก็ตรอน 3((3)-0-6) 
Materials Characterization using x-rays and Electron Beam 

หมายเหตุ * วชิา 200-502 สมัมนาทางวศิวกรรม และวชิา 238-780 สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ เป็นรายวชิา 
  บงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน แบบไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) และไดรั้บสญัลกัษณ์ S 

 หมวดวชิาบังคบัเลือก 3   หน่วยกติ 
238-503** วศิวกรรมทรัพยากร 3((3)-0-6) 

Resources Engineering 
238-533**กระบวนการผลิตวสัดุและการเลือกวสัดุในงานวศิวกรรม 3((3)-0-6)

Materials Processing and Materials Selection for Engineering Application  

 หมายเหตุ ** นกัศึกษาท่ีมีความรู้พ้ืนฐานดา้นเหมืองแร่ ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 238-533  และนกัศึกษาท่ีมีความรู้ 
 พ้ืนฐานดา้นวสัดุ  ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 238-503 

2. หมวดวชิาเลือก  แผน ก2   6 หน่วยกติ 
  แผน ข   18    หน่วยกติ 

238-500 เทคโนโลยวีศิวกรรมเหมืองแร่ 3((3)-0-6) 
Mining Engineering Technology 

238-505 วศิวกรรมความลาดหิน 3((3)-0-6) 
Rock Slope Engineering 

238-509 การคิดเชิงระบบและแบบจ าลองพลวตัระบบในงานวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
System Thinking and System Dynamics Model in Engineering 

238-536 เทคโนโลยกีารหล่อโลหะ 3((3)-0-6) 
Metal Casting Technology 

238-538 วศิวกรรมผิว 3((3)-0-6) 
Surface Engineering 

238-543 เทคโนโลยกีารข้ึนรูปพอลิเมอร์ 3((3)-0-6) 
Polymer Processing Technology 



238-550 วสัดุและเทคโนโลยกีารผลิตวสัดุในระบบราง            3((3)-0-6) 
 Materials and Manufacturing Technology in Railway System 
ชุดวชิา 
238-560***ชุดวชิาการเลือกวสัดุและกระบวนการผลิตในงานวศิวกรรม 6((5)-3-10) 
 Module Materials Selection and Processing in Engineering     
238-561***ชุดวชิาเทคโนโลยกีารรังวดัเพื่อการจดัการทรัพยากร  6((5)-3-10) 
 Module Surveying Technology for Resource Management 
 
หมายเหตุ *** นกัศึกษาในหลกัสูตรน้ี หรือนกัศึกษาในหลกัสูตรอ่ืนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได ้
                       นกัศึกษาระดบัปริญญาโทสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวชิาเลือกระดบัปริญญาเอกได ้
 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์                   แบบ ก1       36 หน่วยกติ 
                                                                                                                  แบบ ก2                  18 หน่วยกติ 
        แบบ ข                    6 หน่วยกติ 

238-890 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 Thesis   
238-891 วทิยานิพนธ์   18(0-54-0) 
 Thesis   
238-892 สารนิพนธ์   6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
   
หมายเหตุ    รายวชิา 238-890 วทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโทแบบ ก1 
               รายวชิา 238-891 วทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโทแบบ ก2 
                   รายวิชา 238-892 วทิยานิพนธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโทแบบ ข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก1 

ช้ันปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-890   วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
238-780* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ

1 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-890 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
200-502* สมัมนาวศิวกรรม 1 หน่วยกิต 

ช้ันปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-890     วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
238-780*   สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 1 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
238-890 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
238-780* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 1 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  (*) ลงทะเบียนเรียนแต่จะไม่นบัหน่วยกิต 



แผน ก2 

ช้ันปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-780* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 1 หน่วยกิต 
200-501   ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 
238-530   การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุดว้ยรังสีเอกซ์และล าอิเลก็ตรอน 3 หน่วยกิต 
238-5xx   วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
238-5xx   วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
หรือ
238-5xx   Module subject 6 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
238-891 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
200-502* สมัมนาวศิวกรรม 1 หน่วยกิต 
238-510 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 3 หน่วยกิต 
238-503 วศิวกรรมทรัพยากร 3 หน่วยกิต 
หรือ
238-533 กระบวนการผลิตวสัดุและการเลือกวสัดุในงานวศิวกรรม 8 หน่วยกิต 

ช้ันปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-891    วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
238-780*  สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 1 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
238-891    วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
238-780*  สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 1 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  (*) ลงทะเบียนเรียนแต่จะไม่นบัหน่วยกิต 



 

แผน ข 

ช้ันปีที ่1   
ภาคการศึกษาที ่1  
238-780* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
200-501   ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 
238-530   การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุดว้ยรังสีเอกซ์และล าอิเลก็ตรอน 3 หน่วยกิต 
238-5xx   วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
238-5xx   วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
หรือ 
238-5xx   Module subject 6 หน่วยกิต  
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-892 สารนิพนธ์   1 หน่วยกิต 
200-502* สมัมนาวศิวกรรม   1 หน่วยกิต 
238-510 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 3 หน่วยกิต 
238-503 วศิวกรรมทรัพยากร    3 หน่วยกิต 
หรือ 
238-533 กระบวนการผลิตวสัดุและการเลือกวสัดุในงานวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 
238-5xx     วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
 
ช้ันปีที ่2   
ภาคการศึกษาที ่1 
238-892    สารนิพนธ์ 2 หน่วยกิต 
238-780* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
238-5xx   วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
238-5xx   วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
หรือ 
238-5xx   Module subject 6 หน่วยกิต  
 
ภาคการศึกษาที ่2 
238-892   สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
238-780* สมัมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  1 หน่วยกิต 
238-5xx   วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ  (*) ลงทะเบียนเรียนแต่จะไม่นบัหน่วยกิต



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงพฤติกรรมการมี
จรรยาบรรณทางวชิาการดา้น
เหมืองแร่และวสัดุ และมีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

1) ใหค้วามส าคญัของการเคารพตนเอง
และผูอ่ื้นในเชิงวชิาการ ไม่ลอกเลียน
ผลงานผูอ่ื้น และมีการตรวจสอบการ
คดัลอกผลงานเอกสารตีพิมพ์
2) อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน
ทุกวชิา และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา
3) มอบหมายงานภายใตก้รอบเวลาท่ี
ก าหนด

1) ประเมินจากการส่งงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
2) ประเมินการคดัลอกผลงานเชิง
วชิาการดว้ยระบบ Turnitin
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
และการสอบ
4) ประเมินจากความรับผดิชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และการเขา้
ร่วมกิจกรรม

PLO2 สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี 

1) จดัใหมี้การเรียนรู้การท างานร่วมกนัใน
กลุ่มวจิยัเครือข่าย
2) จดัใหมี้กิจกรรมน าเสนอและอภิปราย
ร่วมกนัในแต่ละรายวชิา ทั้งแบบกลุ่มและ
เดียว

1) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนองานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัศึกษาโดยอาจารยใ์นกลุ่มวจิยั
เครือข่าย

PLO3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการ
เพ่ือการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ท ารายงาน

คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยัจากแหล่งขอ้มูล

ท่ีน่าเช่ือถือ โดยใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ประเมินจากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนองานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลงานเชิงวชิาการ

PLO4 ส่ือสารและน าเสนอทาง
วชิาการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การน าเสนอ
งานหนา้ชั้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
โดยใชอุ้ปกรณ์และส่ือน าเสนอท่ีทนัสมยั
2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การอภิปราย
ภายในและนอกชั้นเรียน
3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไปน าเสนอ
ผลงานวจิยัในท่ีประชุมวชิาการระดบัชาติ
หรือนานาชาติ

1) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนองานในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายผลงานในชั้นเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม
3) ประเมินจากการเขียนผลงานเชิง
วชิาการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO5 บูรณาการองคค์วามรู้ดา้น
วศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาส าหรับอุตสาหกรรม
ดา้นโลจิสติกส์และระบบราง 
หรือการแพทย ์ หรือเทคโนโลยี
การส ารวจทรัพยากร 

1) น านกัศึกษาไปดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรม New S-Curve
2) มอบหมายงานและกรณีศึกษาใน
รายวชิาต่างๆ เพ่ือฝึกฝนทกัษะการคิด การ
ประยกุต ์และการแกปั้ญหา
3) เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม New
S-Curve

1) ประเมินจากรายงานโครงร่าง
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2) ประเมินจากเล่มวทิยานิพนธ์/
สารนิพนธ์
3) ประเมินจากผลงานเชิงวชิาการ

PLO 6 ประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิ
วจิยัในการแกไ้ขปัญหาส าหรับ
อุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์และ
ระบบราง หรือการแพทย ์หรือ
เทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร 
โดยค านึงการใชท้รัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

1) จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัระเบียบวธีิ
วจิยั การออกแบบและด าเนินงานวจิยั
2) มอบหมายงาน กรณีศึกษา การท า
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใหมี้การคิดคน้ควา้
วางแผน ออกแบบการท างานวจิยัอยา่งเป็น
ระบบ

1) ประเมินจากการสอบในแต่ละ
รายวชิา
2) ประเมินจากรายงานโครงร่าง
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3) ประเมินจากเล่มวทิยานิพนธ์/
สารนิพนธ์
4) ประเมินจากผลงานเชิงวชิาการ



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
ปริญญาโท 
200-501 ระเบียบวธีิวจิยัด้านวศิวกรรม 3((3)-0-6) 

Research Methodology in Engineering 
ความหมาย ประเภทของงานวิจยั จรรยาบรรณวิจยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์ิจยั วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ขอบเขตการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย ความรู้ทางสถิติของการวิจัยด้าน
วศิวกรรม ระเบียบวธีิการวจิยั การวเิคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนรายงานวจิยั กรณีศึกษา การส่ือสาร
งานวจิยั การบริหารงานวจิยั  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายหลกัการระเบียบวธีิวจิยั
2. จดัท าและน าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์
3. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ
Definition; classification of research; research ethics; research topic and problem; research objective; scope of

research; literature review; research proposal writing; statistical method for engineering research; research methodology; 
analysis and interpretation of data; research presentation; research report writing; case studies; research communication; 
research management 

Learning Outcome : Students are able to 
1. Explain the principle of research methodology
2. Prepare and present thesis proposal
3. Avoid plagiarism and cite sources correctly

200-502 สัมมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) 
Seminar in Engineering 
การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวขอ้ทางวิศวกรรมใน

สาขาวิชาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพ่ือฝึกฝนทกัษะการอ่าน การเขียน และการ
น าเสนองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ภายใตค้  าแนะน าในการเตรียมการของอาจารยป์ระจ าวชิา หรือคณาจารยส์าขาวชิา 
การน าเสนอการประยกุตใ์ชค้วามรู้สาขาวชิาเพ่ือมาแกปั้ญหา  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ 

1. สืบคน้ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
2. น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
3. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ
4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topic of interested in engineering

program and related areas; participation in presentation and discussion in seminar in order to train research publication 



reading, writing, and presentation skills under supervision of course instructors; presentation of knowledge application to 
solve problems  
 Learning Outcome : Students are able to 
 1. Literature review 
 2. Present the progress of research and related work 
 3. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 4. Cooperate with others 
 
238-510 การจดัการส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 3((3)-0-6) 
 Environmental  Management in the Mineral and Material Industries  
 ปัญหาหลักทางด้านส่ิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรมแร่และวัสดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากร เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มและสะอาดส าหรับการจดัการและ
ควบคุมปัญหา การลดของเสียส าหรับการก าจดัของเสีย การวางแผนส่ิงแวดลอ้มส าหรับการพฒันาและการใช้ทรัพยากร 
องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากร 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ 
 1. หาวธีิการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรมแร่และวสัดุ 
 2. วางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการคน้ควา้ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ท างานเป็นทีม 
 Major environmental problems of mineral and material industries, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource; environmental and clean technology to manage and control the problems; 
waste minimization in waste disposal; environmental planning for the development and utilization of resources relevant 
environmental components related to resource utilization 
  Learning Outcome : Students are able to 
 1. The method of environmental problem solving from mineral and material industries. 
 2. Planning efficiency of resource utilization 
 3. Literature review and present the report for environmental  management 
 4. Work as a team 
 
238-530 การตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุด้วยรังสีเอกซ์และล าอเิลก็ตรอน 3((3)-0-6) 
 Materials Characterization using x-rays and Electron Beam  
 ความส าคญัของการตรวจจ าแนกคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ อนัตรกิริยาระหวา่งตวัอยา่งและโพรบ กระบวนการ
เกิดรังสีเอกซ์ เทคนิควิเคราะห์การเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ เอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนต์ กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด สเปกโทรเมตรีรังสีเอกซ์แบบกระจายพลงังาน อิเล็กตรอนโพรบไมโครแอนาไลซิส กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบ
ส่องผา่น หลกัการท างานและขอ้จ ากดัของเคร่ืองมือวเิคราะห์ การเตรียมตวัอยา่งช้ินงาน การอ่านและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายหลกัการท างานและการสร้างขอ้มูลของเคร่ืองมือวเิคราะห์ได ้
       2. ตีความหมายและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ได ้



       3. เลือกใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
       4. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการใชเ้ทคนิควเิคราะห์คุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ 
       5. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ       
 Importance of materials characterization; sample-probe Interaction, generation of X-rays; X-ray diffractometer 
(XRD); X-ray fluorescence (XRF); scanning electron microscopy (SEM); energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS); 
electron probe micro-analyzer (EPMA); transmission electron microscopy (TEM); working principles and limitations; 
specimen preparations; data analysis and interpretation 
 Learning Outcome : Students are able to 
 1.Explain the working principle and data-generation process of each analytical technique  
 2. Interpret and analyze the data gained from the use of analytical tools 
 3. Select an appropriate technique for sample characterization 
 4. Literature review and present for using characterization technique of materials 
 5. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 
238-780 สัมมนาทางวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  3(0-6-3) 
 Seminar in Mining and Materials Engineering   
 การคน้หาและการตีกรอบหัวขอ้วิจยัจากปัญหาวิจยัใหม่ทางดา้นวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์และระบบราง อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากร โดยการคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่ง
อ่ืนๆ การทบทวนเอกสารและการอา้งอิง การเสนอและอภิปรายประเด็นใหม่อยา่งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การเขา้ร่วมฟัง
และอภิปรายในกิจกรรมสมัมนาของภาควชิาฯ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สืบคน้ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 2. น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 3. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Searching and scopping the research topic from new research problem in mining and materials engineering, 
logistic and railway industries, medical industries, surveying technology for resource; Literature reviews and references; 
propose and discuss the new idea creatively; presentation in new topic and creative; participation in presentation and 
discussion in department seminar 
 Learning Outcome : Students are able to 
 1. Literature review for mining and materials engineering 
 2. Present the progress of research and related work for mining and materials engineering 
 3. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 4. Cooperate with others 
 



หมวดวชิาบังคบัเลือก 
238-503 วศิวกรรมทรัพยากร  3((3)-0-6) 
 Resources Engineering  
 ชนิดของทรัพยากร การใชท้รัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างใหม่ได ้ลกัษณะของทรัพยากร การประเมินทรัพยากร 
การเลือกใชเ้ทคโนโลยีกระบวนการแต่งแร่ทั้งทางกายภาพและเคมี กระบวนการในการออกแบบเพ่ือปรับปรุงคุณสมบติัของ
วสัดุ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ :  ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายชนิด ลกัษณะ และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรได ้
 2. ประเมินปริมาณทรัพยากรและความตอ้งการได ้
 3. เลือกใชก้ระบวนการแต่แร่เพ่ือการจดัการทรัพยากรอยา่งเหมาะสมได ้
 4. ออกแบบและปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุตามการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
               5. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการจดัการทรัพยากร 
               6. ท างานเป็นทีม 
 Types of resources; non-renewable resources utilization; resources characterization; resources evaluation; 
selection of processing technology coverage of mineral processing principles and mineral chemistry; processes of 
improvement of material quality and process design 
  Learning Outcome : Students are able to 
 1. Describe the types, characteristics and utilization of resources 
 2. Estimate the amount of resources and needs 
 3. Minerals processing for optimal resource management 
       4. Design and improve material properties for appropriate use 
 5. Literature review and present the report for resources Management 
 6. Work as a team 
 
238-533   กระบวนการผลติวสัดุและการเลือกวสัดุในงานวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
 Materials Processing and Materials Selection for Engineering Application              
 การเลือกใช้วสัดุและกระบวนการผลิตตามสมบัติท่ีพึงประสงค์ในการออกแบบช้ินส่วนและผลิตภัณฑ ์
กรณีศึกษาจากงานปฏิบัติทางวิศวกรรม วิธีการศึกษาวิศวกรรมยอ้นรอยส าหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 

 1. แกโ้จทยปั์ญหาการเลือกใชว้สัดุและกระบวนการผลิตในการออกแบบช้ินส่วนทางวศิวกรรม 
      ตามสมบติัท่ีตอ้งการได ้

 2. แกโ้จทยปั์ญหาการยอ้นรอยกระบวนการผลิตช้ินส่วนทางวศิวกรรมได ้
 3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการเลือกใชว้สัดุ 
 4. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 Materials and Processes selection based on the required properties in the component and product designs; case 
studies selected from engineering practice; reverse manufacturing methodology for logistic and railway industries, 
medical industries 



 Learning outcomes : Students are able to  
 1. Solve the problem of materials selection and materials processing in engineering products  
                      design based on the desirable properties 
 2. Solve the problem of reverse manufacturing process of engineering component 
  3. Literature review and present the report for materials selection 
  4. Avoid plagiarism and cite sources correctly  
 
หมวดวชิาเลือก 
238-500 เทคโนโลยวีศิวกรรมเหมืองแร่  3((3)-0-6) 
 Mining Engineering Technology การวางแผนและ 
 ออกแบบเหมืองเปิด  การประยกุตใ์ชธ้รณีเทคนิค การออกแบบการระเบิด เทคโนโลยีในงานใตดิ้น การก าหนด
รายการการท าเหมือง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นงานเหมืองแร่  กรณีศึกษาในการออกแบบเหมือง และ การศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุน 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานวศิวกรรมเหมืองแร่ได ้
 2. วางแผนการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนได ้
       3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานดา้นเทคโนโลยใีนงานเหมืองแร่ 
 Open pit mine planning and design; geotechnical applications; blasting design;  technology for underground 
opening; mine scheduling; computer software in mining application; case studies in mine design and feasibility study 
 Learning outcomes : Students are able to 
 1. Applied technology for Mining Engineering 
  2. Planning case studies in mine feasibility study 
  3. Literature review and present the report for mining technology 
 
238-505 วศิวกรรมความลาดหิน  3((3)-0-6) 
 Rock Slope Engineering  
 กลไกและการวเิคราะห์การพิบติัความลาด แบบระนาบ แบบรูปวงกลม แบบรูปล่ิม และแบบคะม า การออกแบบ
ความลาดและเสริมก าลงัป้องกนัการเล่ือนไถล 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายกลไกและการวเิคราะห์การพิบติัความลาด  
 2. ออกแบบความลาดและเสริมก าลงัป้องกนัการเล่ือนไถล 
       3. สืบคน้ขอ้มูลดา้นกลไกและการวเิคราะห์การพิบติัความลาด 
       4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Mechanics and analysis of slope failure, plane, wedge, circular, and toppling failure; design of slope and 
reinforcement to prevent sliding 
 Learning outcomes : Students are able to  
 1. Explain the mechanics and analysis of slope failure 
 2. Design the slope and reinforcement to prevent sliding 



 3. Literature review the mechanics and analysis of slope failure 
  4. Cooperate with others 
 
238-509 การคดิเชิงระบบและแบบจ าลองพลวตัระบบในงานวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
 System Thinking and System Dynamics Model in Engineering   
 ความเขา้ใจทฤษฎีการคิดเชิงระบบและพลวตัระบบ แผนภาพวงจรเหตุผล ผลสะท้อนกลับของระบบ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตวัแปรเพื่อสร้างแบบจ าลอง เรียนรู้การสร้าแบบจ าลองพลวตัระบบขั้นตน้ แนะน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างแบบจ าลองพลวตัระบบในงานวศิวกรรม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายทฤษฎีพลวตัระบบ 
 2. วเิคราะห์ตวัแปรในระบบและผลสะทอ้นกลบัต่างๆ 
 3. เขียนแผนภาพแบบจ าลองพลวตัระบบได ้
 4. พฒันาแบบจ าลองพลวตัระบบดว้ยโปนแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ได ้
       5. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานแบบจ าลองพลวตัระบบ 
       6. ท างานเป็นทีม 
 Understanding System Thinking and System Dynamics Theory; Causal Loops Diagrams; Feedback Loops; 
Analysis and Synthesis of Model Variables; Learning Basic of System Dynamics Model Development; Introduce to 
Computer Application for System Dynamics Model Development in Engineering 
 Learning outcomes : Students are able to  
 1. Explain system dynamics theory 
 2. Analyze variables and feedbacks in systems 
 3. Write system dynamics model diagrams 
  4. Develop a basic system dynamics models computer program 
 5. Literature review and present the report for system dynamics model 
  6. Work as a team 
 
238-536   เทคโนโลยกีารหล่อโลหะ 3((3)-0-6) 
 Metal Casting Technology  
 หลกัการของโลหกรรมและวศิวกรรมท่ีประยกุตใ์นโรงหล่อและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยใีนการหล่อ
โลหะ การหล่อช้ินส่วนในนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายหลกัการของโลหกรรม  
 2. เลือกใชว้ธีิการหล่อโลหะท่ีเหมาะสมกบัโลหะแต่ละชนิด 
 3. แกไ้ขปัญหาในการหล่อโลหะ 
               4. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานดา้นเทคโนโลยกีารหล่อโลหะ 
 Metallurgical and engineering principles, foundry and related industries; Technology in metal casting; part 
casting for logistic and railway industries 
 Learning outcomes : Students are able to 



 1. Explain the principles of Metallurgical principles 
 2. Select the suitable casting process for each metals 
 3. Solve the metal casting problem  
 4. Literature review and present the report for casting technology 
 
238-538 วศิวกรรมผวิ 3((3)-0-6) 
 Surface Engineering  
 อุณหพลศาสตร์ของผิว  การแพร่  อนัตรกิริยาทางเคมีของการออกซิเดชนั  การกดักร่อน  และจลนศาสตร์ของ
การซึมซบั   เทคนิคการป้องกนัและปรับปรุงผิว  เทคโนโลยกีารเคลือบผิว  เทคโนโลยกีารเคลือบผิวพลาสม่า กระบวนการ
เคลือบสมยัใหม่ เทคนิคการวเิคราะห์ผิวเคลือบและการยดึเกาะ ไตรโบโลย ี กรณีศึกษา 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการปรับปรุงพ้ืนผิวทางวศิวกรรม 
 2. คน้ควา้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมพ้ืนผิว 
 3. แกปั้ญหากรณีศึกษา 
 4. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานดา้นเทคโนโลยกีารเคลือบผิว 
 5. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Thermodynamics  of  surfaces;  diffusion;  chemical  interactions  of  oxidation,  corrosion  and  absorption  
kinetics; surface  protection and surface treatment techniques;  surface coating  technology;  plasma coating technology;  
novel coating process;  surface coating analytical techniques and adhesion; tribology; case study 
Learning outcomes : Students are able to 
 1. Understand surface engineering process 
 2. Research on new technology for surface engineering  
 3. Solve problems of case study 
 4. Literature review and present the report for surface coating technology 
 5. Cooperate with others 
 
238-543 เทคโนโลยนีการขึน้รูปพอลเิมอร์ 3((3)-0-6) 
 Polymer Processing Technology  
             องค์ประกอบและหน้าท่ี กระบวนการฉีดข้ึนรูป กระบวนการอดัรีดด้วยเกล่ียวหนอน การป่ันข้ึนรูปเส้นใย 
กระบวนการเป่าข้ึนรูป กระบวนการเทอร์โมฟอร์มม่ิง กระบวนการหมุนเหวีย่ง การออกแบบแม่พิมพฉี์ดข้ึนรูป 
            ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เลือกวธีิการข้ึนรูปผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ดว้ยเทคนิคท่ีเหมาะสม 
 2. อธิบายหนา้ท่ีของกระบวนการข้ึนรูปในแต่ละรูปแบบ 
               3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานดา้นเทคโนโลยกีารข้ึนรูปพอลิเมอร์ 
 Component and functions; injection molding; screw extrusion; fiber spinning; blow molding; thermoforming; 
rotational molding; injection mold design 
 Learning outcomes : Students are able to 
 1. Select the suitable process technique for each polymer product 



 2. Explain the processing functions of each polymer processing technique 
 3. Literature review and present the report for polymer processing technique   
 
238-550 วสัดุและเทคโนโลยกีารผลติวสัดุในระบบราง  3((3)-0-6) 
 Materials and Manufacturing Technology in Railway System  
 วสัดุกลุ่มโลหะในการผลิตช้ินส่วนในระบบราง เช่น เหลก็กลา้ส าหรับรางรถไฟ โบก้ีรถไฟ และตูโ้ดยสารรถไฟ 
เหล็กหล่อส าหรับแท่งห้ามลอ้รถไฟ รวมถึงอะลูมิเนียมส าหรับตูโ้ดยสารรถไฟความเร็วสูง เป็นตน้ วสัดุประเภทยางใน
ช้ินส่วนระบบราง เช่น แผน่รองรางรถไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ กรรมวธีิการผลิตช้ินส่วนท่ีใชใ้นระบบราง เช่น การข้ึนรูปโลหะ 
การตีข้ึนรูป การหล่อ และการเช่ือมรูปแบบต่างๆ เช่น การเช่ือมราง และการเช่ือมตูโ้ดยสาร การทดสอบทางโลหะวทิยา การ
ทดสอบแบบท าลายและไม่ท าลายในระบบราง 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายเทคโนโลยวีสัดุในการใชง้านในระบบราง 
 2. เขา้ใจกระบวนการผลิตวสัดุในระบบราง 
            3. ทดสอบสมบติัทางกายภาพและเชิงกลของวสัดุในระบบราง 
            4. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานดา้นเทคโนโลยกีารผลิตวสัดุในระบบราง 
            5. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 Metals material used in the manufacture of railway systems such as steel for railways, rail bogies, and train 
carriages, cast iron for rail brake shoes, and aluminum for high speed train carriages, etc.; rubber materials in the railway 
system parts such as rail pad  and other parts; manufacturing processes for rail components such as metal forming, 
forging, casting and welding such as rail welding and train carriages welding; metallurgical examination; destructive and 
non-destructive testing in railway systems 
Learning outcomes : Students are able to 
 1. Explain material technologies in railway systems 
 2. Understand the manufacturing process of materials in railway Systems 
 3. Test the physical and mechanical properties of materials in railway systems 
 4. Literature review and present the report for processing technologies in railway  
 5. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 
238-560 ชุดวชิาการเลือกวสัดุและกระบวนการผลติในงานวศิวกรรม 6((5)-3-10) 
 Module Materials Selection and Processing in Engineering      
 การเลือกและการประยกุต์ใชว้สัดุและกระบวนการผลิตในการออกแบบช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑ์ทางวิศวกรรม
ตามข้อก าหนด วิธีการศึกษายอ้นรอยกระบวนการผลิต กรณีศึกษาจากงานปฏิบัติทางวิศวกรรม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยกีารเช่ือมและการเช่ือมต่อระหวา่งวสัดุชนิดเดียวกนัและต่างชนิดกนั สมบติัของรอยเช่ือมต่อ การทดสอบและการ
วเิคราะห์รอยเช่ือม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

 1. แกโ้จทยปั์ญหาการเลือกใชว้สัดุและกระบวนการผลิตในการออกแบบผลิตภณัฑท์างวศิวกรรม      
      ตามขอ้ก าหนดได ้

 2. แกโ้จทยปั์ญหาการยอ้นรอยกระบวนการผลิตช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑท์างวศิวกรรมได ้



 3. แกโ้จทยปั์ญหาเร่ืองเทคโนโลยกีารเช่ือมและสมบติัของรอยเช่ือมต่อได ้
 4. แกโ้จทยปั์ญหาเร่ืองการทดสอบและการวเิคราะห์รอยเช่ือมได ้
 5. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการเลือกใชว้สัดุ 
 6. อา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 Selections and applications of materials and manufacturing processes in the design of engineering components 
and products based on the requirements, reverse manufacturing process methodology, case studies from engineering 
practices, advanced technology in welding and joining between similar and dissimilar materials, joint properties; test and 
analysis of welds 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. Solve the problem of materials and manufacturing process in design of engineering products based on the   
                      specification 
 2. Solve the problem of reversing the manufacturing process of engineering parts or products  
 3. Solve the problem of welding technology and properties of weld 
 4. Solve the problem of weld testing and analysis 
 5. Literature review and present the report for materials selection 
 6. Avoid plagiarism and cite sources correctly 
 
238-561 ชุดวชิาเทคโนโลยกีารรังวดัเพ่ือการจดัการทรัพยากร 6((5)-3-10) 
 Module Surveying Technology for Resource Management  
 การประยุกต์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการรังวดั โฟโตแกรมเมตรี ไลดาร์ จีพีเอส จีเอ็นเอสเอส และ
เทคโนโลยอ่ืีนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชง้านร่วมกบัโปรแกรมเฉพาะทางเพ่ือการรังวดัและการประมวลผล การข้ึนรูป 3 มิติของภูมิ
ประเทศ ลกัษณะและชนิดของทรัพยากร การประเมินทรัพยากรดา้นความสมบูรณ์ พ้ืนท่ีและปริมาตร การวางแผนและ
ออกแบบการใชท้รัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างใหม่ได ้การท าระบบภูมิสารสนเทศของพ้ืนท่ีโดยอาศยัขอ้มูลจากการรังวดัและ
ลกัษณะทรัพยากร 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น โฟโตแกรมเมตรี ไลดาร์ จีพีเอส จีเอน็เอสเอส และเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน 
     การรังวดั 
 2. ประมวลผล การข้ึนรูป 3 มิติของภูมิประเทศได ้
 3. ประเมินแหล่งทรัพยากรทั้งในดา้น ดา้นความสมบูรณ์ พ้ืนท่ีและปริมาตร ได ้
 4. ออกแบบการน าทรัพยากรมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 5. ท าระบบภูมิสารสนเทศของพ้ืนท่ีโดยอาศยัขอ้มูลจากการรังวดัและลกัษณะทรัพยากรได ้
               6. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอรายงานการรังวดัและการจดัการทรัพยากร 
               7. ท างานเป็นทีม 
 Application of new technology for surveying: photogrammetry, LiDAR (Light Detection and Ranging), GPS 
(Global Positioning System),  GNSS (Global Navigation Satellite System) and other involved technology; specific 
software and computation for surveying; 3D model of topographic map; resources evaluation, grade, area and volume; 
Characterization and type of resources; planning and design for non-renewable resources utilization; GIS (Geographic 
Information System) of resources 



 Learning outcomes : Students are able to 
 1. Understanding of new technology for surveying such as photogrammetry, LiDAR (Light Detection and  
     Ranging), GPS (Global Positioning System),  GNSS (Global Navigation  Satellite System) and other 
     involved technology 
 2. Use specific software and computation for surveying and for creating of 3D model of  topographic map 
 3. Evaluate resources about grade, area and volume 
 4. Plan and design for non-renewable resources utilization 
 5. Create the GIS (Geographic Information System) of resources 
 6. Literature review and present the report for surveying and resources Management 
 7. Work as a team 
 
หมวดวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
238-890   วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis   
 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงาน
ต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการในการท างานวจิยั 
 2. วเิคราะห์ผลและเขียนผลงานวจิยัได ้
 3. น าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. สืบคน้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 5. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Research on topics of interest in mining and materials engineering, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource under the supervision of advisors; presentation and oral examination every 
registered semester; preparation of thesis in proper form 
 Learning outcomes : Students are able to 
       1. Understand the process of research work 
       2. Analysis and draft the result of research work 
       3. Appropriate presentation for research work  
       4. Literature review, avoid plagiarism and cite sources correctly 
 5. Cooperate with others  
 
238-891   วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis   
 คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง 
อุตสาหกรรมการแพทย ์ และเทคโนโลยกีารส ารวจทรัพยากร ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงาน
ต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 



 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการในการท างานวจิยั 
 2. วเิคราะห์ผลและเขียนผลงานวจิยัได ้
 3. น าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. สืบคน้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 5. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Research on topics of interest in mining and materials engineering, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource under the supervision of advisors; presentation and oral examination every 
registered semester; preparation of thesis in proper form 
 Learning outcomes : Students are able to 
       1. Understand the process of research work 
       2. Analysis and draft the result of research work 
       3. Appropriate presentation for research work  
       4. Literature review, avoid plagiarism and cite sources correctly 
       5. Cooperate with others 
 
238-892   สารนิพนธ์  6(0-18-0) 
 Minor Thesis   
 การศึกษาและแกปั้ญหาทางวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบราง อุตสาหกรรม
การแพทย ์ และเทคโนโลยีการส ารวจทรัพยากร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยป์รึกษาและเรียบเรียงเป็นเอกสาร
ตามรูปแบบท่ีหลกัสูตรก าหนด  
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจกระบวนการในการท างานวจิยั 
 2. วเิคราะห์ผลและเขียนผลงานวจิยัได ้
 3. น าเสนอผลงานวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. สืบคน้ขอ้มูลและอา้งอิงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีจรรยาบรรณ 
 5. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 Study and solve problems related to mining and materials engineering, logistic and railway industries, medical 
industries, surveying technology for resource issues under the supervision and instruction of advisor and pursue the 
formatted document 
 Learning outcomes : Students are able to 
       1. Understand the process of research work 
       2. Analysis and draft the result of research work 
       3. Appropriate presentation for research work  
       4. Literature review, avoid plagiarism and cite sources correctly 
       5. Cooperate with others 
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