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ประมวลการสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2565  

1. คณะเกษตร กำแพงแสน    ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027221        ชื่อวิชา (ไทย)     เครื่องยนตทางการเกษตร I 

    จำนวน     3(2-3-6)  หนวยกิต                 (อังกฤษ)     Farm Engines I  

 วิชาพ้ืนฐาน  - 

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

   รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ   ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป ผศ.นนทวัชร ชัยณรงค ผศ.วิทวัส ยมจินดา  ผศ.ชุติ มวงประเสริฐ และอ.ธวัชชัย เกิดสุข 

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาท่ีมีการสอนหรือไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี และ Line กลุมช้ันเรียน หรือ E-mail 

  รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ    E-mail :  agrrnt@ku.ac.th 

  ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป   E-mail :  sombatk9@gmail.com 

  ผศ.นนทวัชร ชัยณรงค  E-mail :  agrtnc@ku.ac.th 

  ผศ.วิทวัส ยมจินดา     E-mail :  vitawas@sut.ac.th  

            ผศ.ชุติ มวงประเสริฐ   E-mail :  agrctm@ku.ac.th  

  อ.ธวัชชัย เกิดสุข    E-mail :  thawatchai.koed@ku.ac.th 

5. จุดประสงคของรายวิชา 

5.1  นิสิตทุกคนรูจัก เครื่องมือชาง  เครื่องยนต  สวนประกอบ และหนาท่ีตางๆ ของเครื่องยนต 

5.2  นิสิตทุกคนเขาใจการทำงาน และระบบตางๆท่ีสำคัญ ของเครื่องยนต 2 จังหวะ 4 จังหวะ เครื่องยตเบนซิน และดีเซลในงานเกษตร 

5.3 นิสิตทุกคนสามารถถอด-ประกอบ และปรับแตง เครื่องยนตทางการเกษตร ไดตามท่ีผูสอนไดสาธิต  

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

สวนประกอบและหนาท่ีความสมัพันธของสวนตางๆ ของเครื่องยนต เครื่องยนตแกสโซลนี เครื่องยนตดีเชล การปฏิบัติงานและการใช

งานเครื่องยนตทางการเกษตร 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO2:  วิเคราะหปญหา

อยางมีเหตุผลและเปน

ระบบในงานดาน

เครื่องจักรกลทาง

การเกษตรและ

เทคโนโลย ี

หลักการทำงานและ

การใชเครื่องยนตตน

กำลังทางการเกษตร

อยางถูกตอง เหมาะสม

และครบวงจร 

รูจักและเขาใจ ถึงสวนประกอบ หนาที่ การทำงาน 

การปรับตั้ง การใชในการทำงานจริง การซอมแซม 

และการบำรุงรักษาเครือ่งยนตตนกำลังทาง

การเกษตรอยางถกูตองเหมาะสม และปลอดภัย 

- สามารถเลือกใชตนกำลังและปรับตั้งเครื่องยนต

ทางการเกษตรได 

- ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

- การดูแลความปลอดภัยให

ตนเองและผูอืน่ 

- การเลือกใชเทคนิค และ

อุปกรณอยางถกูตอง 

- มีความรับผิดชอบ ขยนัฝกหัด 

- มีความตรงตอเวลา 

- มีความซ่ือสัตย 

- สามารถทำงานรวมกับผูอื่น 
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8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรูจักและใชงานเครื่องมือชาง ไดอยางปลอดภัยในงานชาง

เครื่องยนต 

2. นิสิตอธิบายหนาท่ีของสวนประกอบท่ีสำคัญของเครื่องยนต 

3. นิสิตอ ธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนตดี เซล เบนซิน 

เครื่องยนต 2 จังหวะ และ 4จังหวะ 

4. นิสิตถอด-ประกอบ และปรับตั้งเครื่องยนตได 

1. สอบบรรยายวัดผลการเรยีนรูกลางภาค และปลายภาค 

2. ทำรายงานทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติการ 

3. ประเมินทักษะนิสิต และแนะนำในระหวางการปฏิบัติการทุกครั้ง 

4. สอบปฏิบัติการเมื่อการปฏิบัติการแตละเรื่องจบลง และนิสิตทุก

คนตองผานการสอบเกิน รอยละ 60 (ถาไมผานตองมีการปฏิบัติ

ใหมจนกวาจะผาน) 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

       9.1 นิสิตจะตองเขาเรียนท้ังบรรยายและปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

       9.2 เกณฑการประเมินและการวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 

     1. ภาคบรรยาย 1.1 สอบเครื่องยนตเบนซินสูบเดียว                                           15%         
1.2 สอบเครื่องยนตดเีซลสูบเดียว                                                   10% 

1.3 สอบเครื่องยนตหลายสูบ                                                        15%     

    2. ภาคปฏิบัติการ 2.1 สอบเครื่องยนตเบนซินสูบเดียว                                                10%  

2.2 สอบเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว                                           10% 

2.3 สอบเครื่องยนต 4 สูบ                                                       10% 

    3. การศึกษาคนควา/ทำรายงานปฏิบัติการ/การสงสมุดบันทึก/การเรียนภาคบรรยาย                            20%  

    4. ความสนใจเรียน ตั้งใจทำในการปฏิบัติการ ความรับผดิชอบ และการทำงานเปนทีม                          10%  

                                                                                                                          รวม   100% 

      

ระดับคะแนน >80 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 <50 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

10. เอกสารอานประกอบ 

10.1 บพิตร ตั้งวงศกิจ และ รัตนา ตั้งวงศกิจ. 2553. อุปกรณและเครื่องจักรกลการเกษตร. พิมพครั้งท่ี 2 สำนักพิมพ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 190 หนา. (e-book จาก www.mebmarket.com) 

 

         
 

10.2 หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนเอกสารท่ีทันสมัย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

http://www.mebmarket.com/
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11. ตารางกิจกรรมท่ีเกีย่วของกับการเรียนการสอน   
บรรยาย หองประชุมสัมนา อาคารปฏบิัติการเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนกิสเกษตร จันทร 12.30-14.30 น. 

ปฏิบัติการ โรงปฏิบัติการภาควิชาฯ จันทร 14.30-17.30 น. 
 

คร้ังท่ี บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

27มิย65 

 

-ชี้แจงรายละเอียด

การเรยีน ผาน 

Course Syllabus 

-เครือ่งมือชางและ

อุปกรณจับยดึ   

-ความปลอดภัยใน

การทำงานชาง 

-ปฏิบัติการเครื่องมือ

และอุปกรณจับยึด  

-ปฏิบัติการความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

รัตนา 

ธวัชชยั 

CLO1 

 

-ชี้แจงและตกลงรายละเอยีด ผลการเรยีนรู (CLOs)  

วิธกีารเรียนการสอน การประเมนิและวัดผลการเรยีนรู 

ผาน Course Syllabus ซ่ึง Upload บน Edu-Farm 

-บรรยายเครือ่งมือชางและอุปกรณจับยึด  ความปลอดภัย

ในการทำงาน ซ่ึงเอกสารประกอบการสอนUpload บน 

Edu-Farm 

-ปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณจับยดึ  ความปลอดภัยใน

การทำงานโดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 3 เรื่อง

หมุนเวยีนกนัจนครบทั้ง 3 เรือ่งโดยตองใหนิสิตทกุคนไดลง

มือปฏิบัติเอง ไดแก 

1) รูจกัสัญญลักษณในความปลอดภัย และสามารถ

ปฏิบัติงานชางไดดวยความปลอดภัยไมเกิดอุบัติเหต ุ

2) รูจกั และใชเครื่องมือชางในการทำงานไดอยางถูกตอง 

3) รูจกั และใชอุปกรณที่ใชในการจับยดึชิ้นสวนงานชางได

อยางถูกตอง 

-สอบเก็บคะแนนภาคบรรยาย

ทายบท 

-ประเมนิทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-สงรายงานผลการปฏิบัตกิาร 

บน Edu-Farm 

-สอบปฏิบัติการมากกวา 60% 

-สอบติดเครื่องยนตและปรับตั้ง

เครื่องยนตได 

 

 

PLO2 
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-ชิ้นสวนและหนาที่

การทำงานของ

เครื่องยนต 

-หลักการทำงาน

ของเครื่องยนต 4 

จังหวะ และ 2  

จังหวะ 

-ปฏิบัติการชิน้สวนและ

หนาทีก่ารทำงานของ

เครื่องยนต 

-ปฏิบัติการหลักการ

ทำงานของเครื่องยนต 

4 จังหวะ และ 2 

จังหวะ 

รัตนา 

ธวัชชยั 

CLO2 

CLO3 
-บรรยายหัวขอตามตารางท่ีกำหนด ซ่ึงเอกสาร

ประกอบการสอนUpload บน Edu-Farm 

-ปฏิบัติการ แบงนิสิตเปนกลุมเล็กจำนวน 2-3 คน และ

มอบชุดเครื่องมือชางและเครือ่งยนตเบนซินสูบเดียวให

กลุมละ 1 ชุด ใชในการเรยีนปฏิบัติการตั้งแตตนจนจบ

เนื้อหาของเครือ่งยนตเบนซินสูบเดยีวซ่ึงประกอบดวย 

-ชิ้นสวนและหนาทีก่ารทำงาน 

-หลักการทำงานของเครื่องยนต 4 จังหวะ  

-หลักการทำงานของเครื่องยนต 2  จังหวะ 

-ระบบน้ำมนัเชือ้เพลิง 

-ระบบไฟจุดระเบิด 

-ระบบน้ำมนัหลอล่ืน  

-ระบบหลอเย็น 

ทั้งนีน้ิสิตทกุคนตองลงมือทำและชวยกนัจนเขาใจและ

สามารถถอดและประกอบเครือ่งยนตได จนนิสิตทกุคน

สามารถสอบปฏิบัติการไดมากกวารอยละ 60 และสอบ

ติดเคร่ืองยนตและปรับต้ังเคร่ืองยนตได จงึผานการ

ประเมนิผลลัพทการเรียนรู 

11กค65 

 

 

 

-ระบบน้ำมนั

เชื้อเพลิงเครือ่งยนต

สูบเดียวแกสโซลีน 

ปฏิบัติการระบบน้ำมนั

เชื้อเพลิงเครือ่งยนตสูบ

เดียวแกสโซลีน 

รัตนา 

ธวัชชยั 

CLO2 

CLO3 
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-ระบบจุดระเบิด

เครื่องยนตสูบเดยีว

แกสโซลีน 

ระบบจุดระเบิด

เครื่องยนตสูบเดยีว

แกสโซลีน 

รัตนา 

ธวัชชยั 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

25กค65 

 

 

-ระบบ

น้ำมันหลอล่ืน 

เครื่องยนตสูบเดยีว

แกสโซลีน 

-ระบบหลอเย็น

เครื่องยนตสูบเดยีว

แกสโซลีน 

-ปฏิบัติการระบบ

น้ำมันหลอล่ืน

เครื่องยนตสูบเดยีว

แกสโซลีน 

-ปฏิบัติการระบบหลอ

เยน็เครือ่งยนตสูบเดียว

แกสโซลีน    

รัตนา 

ธวัชชยั 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

1สค65 สอบบรรยายและปฏบัติการเคร่ืองยนตสูบเดียวแกสโซลีน -สอบปฏิบัติการมากกวา 60%  
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หลักการทำงาน 

ชิ้นสวน และระบบ

ตาง ๆ ที่สำคัญของ

เครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว  

ปฏิบัติการหลักการ

ทำงาน ชิ้นสวน และ

ระบบตาง ๆ ที่สำคัญ

ของเครื่องยนตดีเซล

สูบเดียว  

สมบัติ 

นนทวัชร 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

-บรรยายหัวขอตามตารางท่ีกำหนด ซ่ึงเอกสาร

ประกอบการสอนUpload บน Edu-Farm 

-ปฏิบัติการ แบงนิสิตเปนกลุมเล็กจำนวน 5-6 คน และ

มอบเครือ่งยนตดเีซลสูบเดยีวใหกลุมละ 1 เครื่อง ใชในการ

เรียนปฏิบัติการตั้งแตตนจนจบเนือ้หาของเครือ่งยนตดเีซล

สูบเดียวซ่ึงประกอบดวย 

-หลักการทำงาน ชิน้สวน และระบบตาง ๆ ที่สำคัญ 

-ระบบน้ำมนัเชือ้เพลิงเครือ่งยนตดเีซลสูบเดยีว 

-ระบบหลอล่ืนและระบบหลอเยน็เครือ่งยนตดีเซลสูบเดยีว 

-สอบเก็บคะแนนภาคบรรยาย

ทายบท 

-ประเมนิทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-สงรายงานผลการปฏิบัตกิาร 

บน Edu-Farm 

-สอบปฏิบัติการมากกวา 60% 

-สอบติดเครื่องยนตและปรับตั้ง

PLO2 
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ทัง้นีน้ิสิตทกุคนตองลงมือทำและชวยกนัจนเขาใจและ

สามารถถอดและประกอบเครือ่งยนตได จนนิสิตทกุคน

สามารถสอบปฏิบัติการไดมากกวารอยละ 60 และสอบ

ติดเคร่ืองยนตและปรับต้ังเคร่ืองยนตได จงึผานการ

ประเมนิผลลัพทการเรียนรู 

เครื่องยนตได 

13-21 สค 65  สอบกลางภาค    

22สค65 

 

ระบบน้ำมนั

เชื้อเพลิงเครือ่งยนต

ดีเซลสูบเดียว 

ปฏิบัติการระบบน้ำมนั

เชื้อเพลิงเครือ่งยนต

ดีเซลสูบเดียว 

สมบัติ 

นนทวัชร 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

-บรรยายหัวขอตามตารางท่ีกำหนด ซ่ึงเอกสาร

ประกอบการสอนUpload บน Edu-Farm 

-ปฏิบัติการ แบงนิสิตเปนกลุมเล็กจำนวน 5-6 คน และ

มอบเครือ่งยนตดเีซลสูบเดยีวใหกลุมละ 1 เครื่อง ใชในการ

เรียนปฏิบัติการตั้งแตตนจนจบเนือ้หาของเครือ่งยนตดเีซล

สูบเดียวซ่ึงประกอบดวย 

-หลักการทำงาน ชิน้สวน และระบบตาง ๆ ที่สำคัญ 

-ระบบน้ำมนัเชือ้เพลิงเครือ่งยนตดเีซลสูบเดยีว 

-ระบบหลอล่ืนและระบบหลอเยน็เครือ่งยนตดีเซลสูบเดยีว 

ทั้งนีน้ิสิตทกุคนตองลงมือทำและชวยกนัจนเขาใจและ

สามารถถอดและประกอบเครือ่งยนตได จนนิสิตทกุคน

สามารถสอบปฏิบัติการไดมากกวารอยละ 60 และสอบ

ติดเคร่ืองยนตและปรับต้ังเคร่ืองยนตได จงึผานการ

ประเมนิผลลัพทการเรียนรู 

-สอบเก็บคะแนนภาคบรรยาย

ทายบท 

-ประเมนิทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-สงรายงานผลการปฏิบัตกิาร 

บน Edu-Farm 

-สอบปฏิบัติการมากกวา 60% 

-สอบติดเครื่องยนตและปรับตั้ง

เครื่องยนตได 

PLO2 

 

 

29สค65 

 

ระบบหลอล่ืนและ

ระบบหลอเย็น

เครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว 

ปฏิบัติการระบบหลอ

ล่ืนและระบบหลอเยน็

เครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว 

สมบัติ 

นนทวัชร 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

5กย65 สอบบรรยายและปฏบัติการเคร่ืองยนตดีเซลสบูเดียว -สอบปฏิบัติการมากกวา 60%  

12กย65 

 

หลักการทำงานของ

เครื่องยนตหลายสูบ 

ปฏิบัติการหลักการ

ทำงานของเครื่องยนต

หลายสูบ 

วิทวัส 

ชุติ 

ธวัชชยั 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

-บรรยายหัวขอตามตารางท่ีกำหนด ซ่ึงเอกสาร

ประกอบการสอนUpload บน Edu-Farm 

-ปฏิบัติการ แบงนิสิตเปนกลุมเล็กจำนวน 12-13 คน ใน

การหมนุเวยีน เรียนปฏิบัติการเครื่องยนต 4 สูบทั้งเบนซิน 

และดีเซล ของทกุระบบที่สำคัญ ตั้งแตตนจนจบเนื้อหาซ่ึง

ประกอบดวย 

-หลักการทำงานของเครื่องยนตหลายสูบและระบบตาง ๆ 

ที่สำคัญ 

-ระบบสตารทและระบบไฟในเครื่องยนตหลายสูบ 

-ระบบน้ำมนัเชือ้เพลิง  หลอล่ืน และหลอเยน็เครือ่งยนต

หลายสูบ 

ทั้งนีน้ิสิตทกุคนตองลงมือทำและชวยกนัจนเขาใจ จนนสิิต

ทุกคนสามารถสอบปฏิบัติการไดมากกวารอยละ 60 จึง

ผานการประเมินผลลัพทการเรยีนรู 

-จดบันทึกการเรยีนรู 

ภาคบรรยายทายบท 

-ประเมนิทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-สงรายงานผลการปฏิบัตกิาร 

บน Edu-Farm 

-สอบปฏิบัติการมากกวา 60% 

 

PLO2 

 

19กย65 

 

ระบบตาง ๆ ที่

สำคัญของ

เครื่องยนตหลายสูบ 

ปฏิบัติการระบบตาง ๆ 

ที่สำคัญของเครื่องยนต

หลายสูบ 

วิทวัส 

ชุติ 

ธวัชชยั 

 

26กย65 

 

ระบบสตารทและ

ระบบไฟใน

เครื่องยนตหลายสูบ 

ปฏิบัติการระบบ

สตารทและระบบไฟใน

เครื่องยนตหลายสูบ 

วิทวัส 

ชุติ 

ธวัชชยั 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

3ตค65 ระบบน้ำมนั

เชื้อเพลิง  หลอล่ืน 

และหลอเยน็

เครื่องยนตหลายสูบ 

ปฏิบัติการระบบน้ำมนั

เชื้อเพลิง หลอล่ืน และ

หลอเยน็เครื่องยนต

หลายสูบ 

วิทวัส 

ชุติ 

ธวัชชยั 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

10ตค65 สอบบรรยาย และปฏบัติการเคร่ืองยนตหลายสูบ -สอบปฏิบัติการมากกวา 60%  

17ตค-4พย65  สอบปลายภาค 
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