มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
153001 และ 010523301 Materials Handling Systems
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
เป็ นวิชาในกลุ่มวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 88-607 ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
- เข้าใจหลักการขนถ่ายวัสดุแต่ละประเภท
- เลือกเครื่ องมือใช้งานได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพสูง
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อสอดคล้องกับหลักการใช้งานในกรอบหลักสู ตรมาตรฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ขนถ่ายวัสดุ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็ นมาของระบบขนถ่ายวัสดุ การจําแนกประเภทและชนิ ดของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
กฎเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่ วนประกอบและหน้าที่การทํางานของเครื่ องมือประเภท
สายพานลําเลี ยง, ลูกกลิ้ งลําเลี ยง, สกรู ลาํ เลี ยง, โซ่ ลาํ เลี ยง, เครื่ องมื อลําเลี ยงขึ้ นแนวต่ างระดับ (Elevator),
เครื่ องลําเลียงแบบสัน่ สะเทือน, เครน, ยวดยานขนส่ง (Vehicle) และระบบภาชนะบรรจุ
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45

-

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
90

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้ในหลักการขนถ่ายวัสดุ และการใช้เครื่ องมือที่ถูกต้องและเกิด
ประสิ ทธิ ภาพสูง ซึ่ งจะส่ งผลต่อองค์กร สังคม และสิ่ งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายครั้งละ 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์
2) อธิบายระบบงานขนถ่ายวัสดุ ส่วนประกอบและการทํางานของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
3) มีการตั้งคําถาม-ตอบ ในชั้นเรี ยน เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั คิด และแสดงความเห็น ซึ่ งจะเกิดผลดี
ในการทํางานขององค์กร สังคม และสิ่ งแวดล้อม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินโดยออกข้อสอบลักษณะเชิงบรรยายถึงประเภทของเครื่ องมือและการใช้งาน
2) พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาํ หนด
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
1) ต้องจําแนกประเภทและชนิดของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุได้
2) ต้องรู ้กฎเกณฑ์การเลือกใช้เครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
3) ต้องรู ้ชิ้นส่ วน และหน้าที่การทํางานของเครื่ องมือแต่ละประเภท
4) ต้องรู ้จกั การใช้งานของยวดยานขนส่ง
5) ต้องรู ้ถึงระบบภาชนะบรรจุชนิดต่าง ๆ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายครั้งละ 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์
2) อธิบายระบบงานขนถ่ายวัสดุ ส่วนประกอบและการทํางานของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
3) มีการตั้งคําถาม-ตอบ ในชั้นเรี ยน เพื่อให้นกั ศึกษาได้รู้จกั คิด และแสดงความเห็น ซึ่ งจะเกิดผลดี
ในการทํางานขององค์กร สังคม และสิ่ งแวดล้อม
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2.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
2) การทํารายงานของระบบขนถ่ายวัสดุ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
มีความสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่ใช้ในงานขนถ่ายวัสดุแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง และ
เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
3.2 วิธีการสอน
บรรยาย กําหนดงาน การบ้านของงานระบบขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิด
3.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบงานที่มอบหมายให้ทาํ และผลการสอบวัดผล
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
สามารถทํางานและมีความรับผิดชอบกับผูร้ ่ วมกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
การกําหนดให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่มและทํารายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบผลการทํารายงาน และตอบปัญหาของการเรี ยนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
สามารถใช้ทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และคอมพิวเตอร์ ช่วยในการทํางานของอุปกรณ์ เครื่ องมือ
ขนถ่ายวัสดุ และสื บค้นข้อมูลในอินเตอร์ เน็ต
5.2 วิธีการสอน
กําหนดงานที่ตอ้ งค้นคว้า โดยอาศัยทักษะและการวิเคราะห์งานจากคอมพิวเตอร์
5.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบกระบวนความคิดของนักศึกษาจากงานที่มอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กิจกรรมการเรียน
จํานวน
(ชม.)
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
ป ระวั ติ ค วาม เป็ น ม าข อง
3
บรรยาย/Projector, Overhead
ระบบขนถ่ายวัสดุ
การจําแนกประเภทและชนิ ด
3
บรรยาย/Projector, Overhead
ของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
การจําแนกประเภทและชนิ ด
3
บรรยาย/Projector, Overhead
ของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
การจําแนกประเภทและชนิ ด
3
บรรยาย/Projector, Overhead
ของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
กฎเกณ ฑ์ ใน ก ารเลื อก ใช้
3
บรรยาย/Projector, Overhead
เครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
การทํางานของโซ่ลาํ เลียง
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
การทํางานของโซ่ลาํ เลียง
สอบกลางภาค
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
การทํางานของสกรู ลาํ เลียง
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
การทํางานของลูกกลิ้งลําเลียง
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
ก ารทํ า งาน ข อ งส ายพ าน
ลําเลียง
หัวข้ อ/รายละเอียด

ผู้สอน
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย

อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย
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สั ปดาห์ ที่
12

13

14
15
16

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
3
บรรยาย/Projector, Overhead
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
การทํ า งานของเครน และ
เครื่ องมือยกต่างระดับ
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
การทํ า งาน ของเครื่ องมื อ
ลําเลียงแบบสัน่ สะเทือน
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
การทํางานของยวดยานขนส่ง
ชิ้ นส่ วนประกอบและหน้าที่
3
บรรยาย/Projector, Overhead
การทํางานของภาชนะบรรจุ
สอบปลายภาค
หัวข้ อ/รายละเอียด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้*
ที่

ผู้สอน
อาจารย์พชร จุย้ พลอย

อาจารย์พชร จุย้ พลอย

อาจารย์พชร จุย้ พลอย
อาจารย์พชร จุย้ พลอย

กําหนดเวลาการ สั ดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
(สั ปดาห์ ท)ี่
งานเสริ มในชั้นเรี ยน
30%
1
15
30%
ทดสอบกลางภาค
2
8
3
ทดสอบปลายภาค
16
40%
* ระบุผลการเรี ยนรู้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
วิธีการประเมิน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสาร
เอกสารคําสอน วิชา Materials Handling Systems
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
1) Materials Handling Principles and Practice Theodore H. Allegri, Sr.
2) Material Handling System Design, James M Apple, John Wiley & Sons, Newyork
3) Materials Handling Applications, D. Oliphant Haynes.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
อนุกรมขนถ่ายวัสดุ 1, 2 ศ. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ จากการจัดการเรี ยนการสอนเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
ประเมินรายวิชาทุกปี ตามแบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา

