มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ /ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
153209 วิศวกรรมลําเลียง (Converying Engineering)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-1)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ พชร จุย้ พลอย
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
153001 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
153001 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผูศ้ ึกษามี ความเข้าใจข้อมูลที่ จาํ เป็ นสําหรั บเลื อกใช้เครื่ องมื อขนถ่ายวัสดุ กําลังขับและ
ขีดจํากัดของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานและเข้ากับระบบขนถ่ายวัสดุโดยรวม
1.2 เพื่อให้ผศู้ ึกษาเข้าใจถึงภาพรวมของการออกแบบเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุรวมถึงเข้าใจปั ญหาต่างๆ
ในการออกแบบและการเลือกเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสู ตรมาตรฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงวิธีการค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมขน
ถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์รวมทั้งการพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบในงานด้านวิศวกรรมขนถ่ายและโลจิ
สติกส์เพื่อไห้ได้ความถูกต้องและเหมาะสมสูงสุ ดสํารับเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุในระบบขนถ่ายวัสดุ
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ ตามความประสงค์ข อง
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา
ผูเ้ รี ยน
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละท่านจะแจ้งเวลาให้นกั ศึกษามาปรึ กษานอกตารางเรี ยนในครั้งแรกของการเรี ยน
การสอน โดยอาจารย์ผสู ้ อนจะจัดเวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย 1
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
-มีความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
- เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกตัวอย่างที่ แสดงให้เห็นถึ งภาระ ความรั บผิดชอบของอาชี พวิศวกร และผลกระทบที่
เกิดขึ้นหากวิศวกรไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- สอดแทรกแนวคิดเรื่ องระเบียบวินยั ปลูกฝังให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงการเคารพระเบียบข้อบังคับ
โดยยกตัวอย่างจริ งจากพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรี ยน เช่น การเข้าเรี ยนตรงต่อเวลา มารยาทการใช้
อุปกรณ์สื่อสาร เป็ นตน
- ปลูกฝังให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ โดยยกตัวอย่างจริ งจากพฤติกรรมนักศึกษาใน
ห้องเรี ยน เช่ น การลอกการบ้าน การลอกกันระหว่างการทดสอบย่อย เป็ นต้น กําหนดบทลงโทษ
และชี้ให้เห็นถึงผลของพฤติกรรมดังกล่าวที่จะสงผลกระทบต่อสังคมในอนาคต
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
ความรู ้ ที่จะได้รับครอบคลุมตามวัตถุประสงค์รายวิชา ผูศ้ ึกษามี ความเข้าใจข้อมูลที่ จาํ เป็ นสําหรั บ
เลือกใช้เครื่ องมือขนถ่ายวัสดุ กําลังขับและ ขีดจํากัดของเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานและ
เข้ากับระบบขนถ่ายวัสดุโดยผูศ้ ึกษาเข้าใจถึ งภาพรวมของการออกแบบเครื่ องมื อขนถ่ายวัสดุรวมถึ งเข้าใจ
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ปั ญหาต่างๆในการออกแบบและการเลือกเครื่ องมือขนถ่ายวัสดุโดยนักศึกษาต้องสามารถบูรณาการความรู ้
วิชานี้กบั วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยายโดยใช้Power Point และกระดานดํา ให้แบบฝึ กหัดทําในห้อง การบ้าน ทําการทดสอบย่อย
2.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมีระบบ มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรื อองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
ใช้ตวั อย่างที่ใกล้เคียงหรื อเหมือนกับงานจริ งประกอบการสอน กระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิดด้วยตนเอง
และแสดงความคิดในการเริ่ มต้นวิเคราะห์ปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู ้ที่
ศึกษา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
มี ความรั บ ผิดชอบในการกระทําของตนเองและรั บผิดชอบงานในกลุ่ ม สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ทํา งานตามที่ ม อบหมาย สามารถปรั บ ตัว และทํางานร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ทั้ง ในฐานะผู ้นําและผู ้ต ามได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรั บผิดชอบ มี จิตสํานึ กความรั บผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน
4.2 วิธีการสอน
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทาํ งานทั้งกลุ่มและเดี่ยว ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการกําหนดโจทย์ กําหนด
บทบาทในการทํางาน และให้นาํ เสนอผลงาน รวมทั้งให้นกั ศึกษามีบทบาทในการให้ความเห็นกับผลงานของ
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คนอื่น หรื อกลุ่มอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ได้รับมอบหมาย และพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรี ยนและการ
นําเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ สามารถสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพทั้งปากเปล่าและการเขี ยน เลื อกใช้รูป แบบของสื่ อการนําเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม มีความสามารถและความมัน่ ใจในการสรุ ปผลการศึกษา
สามารถใช้เครื่ องมือการคํานวณและเครื่ องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่ อการสอน e-Learning หรื อทํารายงาน และ
ให้นําเสนอโดยใช้รู ป แบบและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ตั้ง คํา ถามหรื อ ยกตัว อย่างที่ ม าจากปั ญ หาจริ งใน
อุตสาหกรรม หรื อบทความวิชาการ เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของงานที่ ได้รับมอบหมาย การนําเสนอผลงาน และพฤติ ก รรมของนักศึ กษา
ระหว่างการเรี ยนและการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรมการเรียน
จํานวน
(ชม.)
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
Introduction Converying
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
Engineering
และการเขียนกระดาน
Basic mechanical
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Basic Materials and
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
Concept
และการเขียนกระดาน
Belt conveyor 1
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Belt conveyor 2
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Roller conveyor 1
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Roller conveyor 2
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
สอบกลางภาค
Chain conveyor
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Vertical conveyor
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Bucket conveyor
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Screw conveyor
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
หัวข้ อ/รายละเอียด

ผู้สอน
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
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สั ปดาห์ ที่
13
14

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
(ชม.)
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
Basic Vibrating conveyor
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
Basic Pneumatic conveyor
3
บรรยาย อภิปรายใช้ power point
และการเขียนกระดาน
หัวข้ อ/รายละเอียด

15

Project presentation

16

สอบปรายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้*
ที่
กลุ่มที่ 2,
3

3

อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย
อาจารย์ พชร
จุย้ พลอย

บรรยาย อภิปรายใช้ power point อาจารย์ พชร
และการเขียนกระดาน
จุย้ พลอย

วิธีการประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ผู้สอน

กําหนดเวลาการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ท)ี่
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
35%
45%

10%
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน
กลุ่มที่ 1,
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การ
ปลายภาค
10%
2,
นําเสนอรายงาน
การศึกษา
3, 4, 5
การทํางานกลุ่มและผลงาน
หมายเหต: กลุ่มที่1: คุณธรรม จริ ยธรรม, กลุ่มที่2: ความรู้, กลุ่มที่3: ทักษะทางปั ญญา, กลุ่มที่4: ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, กลุ่มที่5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ
กลุ่มที่ 1,
2,
3, 4, 5
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสาร
เอกสารประกอบการสอน Converying Engineering ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ และ นาย
พชร จุย้ พลอย
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
- ตําราหรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Converying Engineering, เช่น
1) Michael G. Kay, Material Handling Equipment, North Carolina State University,2012.
2) CEMA :Belt Conveyors for Bulk., 2002
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- แบบประเมิ นผูส้ อน และแบบประเมิ นรายวิชาแบบออนไลน์ ที่ จดั ทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้การประเมินแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระ และผลการประเมินจะ
ถูกนําไปใช้ในการพิจารณาผูส้ อนโดยการหารื อร่ วมกันในระดับภาควิชา
3. การปรับปรุ งการสอน
ใช้สื่อการสอนอิ เล็กทรอนิ กส์ นอกเหนื อจากการบรรยายในชั้นเรี ยน โดยนักศึกษาสามารถเข้าชม
วิดีโอการสอนได้ตลอดเวลาผ่านทางระบบอิ นเตอร์ เน็ตของภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผลการสอบ (เกรด) ของนักศึกษาจะต้องผ่านความเห็ น ชอบของคณาจารย์ในระดับภาควิชา โดย
สามารถเปรี ยบเทียบได้ว่า นักศึกษากลุ่มเดียวกันที่เรี ยนวิชาอื่นๆมีผลการเรี ยนเป็ นอย่างไร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญหรื อไม่ในแต่ละรายวิชา หลังจากนั้นต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุ ดท้าย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
เนื่ องจากรายวิชานี้ มีผสู ้ อนมากกว่าหนึ่ งท่าน ดังนั้นผูส้ อนทั้งหมดจําเป็ นต้องหารื อถึงเนื้ อหาในการ
เรี ยนการสอน เพื่อทําการปรั บปรุ งเนื้ อหาในทุกๆภาคการศึกษากรณี ที่จาํ เป็ น เช่น การเปลี่ ยนตําราเรี ยนที่
ทันสมัยขึ้ น เป็ นต้น และนําข้อคิดเห็ น จากการประเมิ น ของนักศึ กษามาประกอบการหารื อ เพื่ อปรั บปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดผล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

