
  
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2565 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027321      ชื่อวิชา (ไทย)   หลักเครื่องทุนแรง I 

    จำนวน     3(2-3-6)  หนวยกิต           (อังกฤษ)     Principles of Farm Machinery I 

 วิชาพ้ืนฐาน   02027221 

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

   รศ.พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป ผศ.นนทวัชร ชัยณรงค อ.ธวัชชัย เกิดสุข รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ   

ผศ.วิทวัส ยมจินดา  และ ผศ.ชุติ มวงประเสริฐ  

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาท่ีมีการสอนหรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 

  รศ.พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  E-mail :  pongsak.c@ku.th 

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

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

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

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

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

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

5. จุดประสงคของรายวิชา 

5.1 ใหนิสิตไดเรียนรู และฝกปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับรถแทรกเตอรทางการเกษตร ระบบขับเคลื่อน และมี

ความสามารถในการขับ การใช การซอมบำรุงดูแลรถแทรกเตอรทางการเกษตร  รวมท้ังการติดยึดเครื่องมือเขา

กับรถแทรกเตอรทางการเกษตรได 

5.2 ใหนิสิตไดเรียนรู และฝกปฏิบัตใินเรื่องเก่ียวกับระบบการถายทอดกำลังแบบตางๆ และระบบไฮดรอลิกสของรถ

แทรกเตอรทางการเกษตร 

5.3 ใหนิสิตไดเรียนรู ในการวิเคราะห Statics of Tractor 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการ เครื่องตนกำลัง ระบบสงกำลัง ระบบไฟฟา ระบบเบรก และระบบไฮดรอลิกสของรถแทรกเตอรทาง

การเกษตร การปฏิบัตงิานและการใชงานรถแทรกเตอรทางการเกษตร และระบบนิวเมติกสในงานเกษตร 

 

mailto:sombatk9@gmail.com


7. Program Learning Outcomes: PLOs 
PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO2:  วิเคราะหปญหา

อยางมีเหตุผลและเปน

ระบบในงานดาน

เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลย ี

ความรูพื้นฐานและทฤษฎี

และทักษะที่เปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดานรถ

แทรกเตอรทางการเกษตร 

สามารถอธบิายทฤษฎแีละมี

ทักษะในการทำงาน การใช 

และการบำรุงรักษา รถ

แทรกเตอรทางการเกษตร 

ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ) ที่เกี่ยวของกับ

รถแทรกเตอรทางการเกษตร 

- มีความรับผิดชอบ 

- สามารถทำงานรวมกับ

ผูอื่นได 

PLO7: ทำงานรวมกบัผูอื่น

ในฐานะผูนำและสมาชกิที่ดี 

และสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานการณตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม 

 -เปนผูนำและผูตามที่ดี 

-มีทักษะในการแกปญหา

ตางๆ 

 

- มีทักษะในการนำเสนอ และ

รับฟง ความคิดเห็นของเพื่อน

รวมงาน 

- มีภาวะผูนำ 

- มีความรับผิดชอบ วินัย 

ในการทำงาน 

- มีความขยัน อดทน 

-มนุษยสัมพันธในการ

ทำงานรวมกับผูอื่นม ี
 

8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรู และอธิบายสวนประกอบท่ีสำคัญ และหลักการทำงาน

ของทุกระบบของรถแทรกเตอร ไดแก ระบบสงกำลัง (Power 

Train) ระบบไฮดรอลิกส และระบบยึดพวงได 

1. สอบภาคบรรยายสวนประกอบท่ีสำคัญ และหลักการทำงาน

ของทุกระบบของรถแทรกเตอร 

2. นิสิตเขาใจ และสามารถปฏิบัติงาน ซอมแซมดูแลรักษา รถ

แทรกเตอรถูกตองตามหลักวิชาการได 

2.1 สอบทักษะปฏิบัติการบำรุงรักษารถแทรกเตอร 

2.2 ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต และแนะนำใน   ระหวาง

การปฏิบัติการทุกครั้ง 

 2.3 ทำรายงานผลการปฏิบัติ การทุกครั้ง 

3. นิสิตใชงานแทรกเตอร และสามารถทำการติดอุปกรณตอพวง

เขากับรถแทรกเตอรได 

3. สอบทักษะในการขับรถแทรกเตอร การตดิอุปกรณตอพวงเขา

กับแทรกเตอร และการบังคับการเดินหนา-ถอยหลังแทรเลอรได 

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 10.1  การศึกษาคนควา/ทำรายงาน/การสงสมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย          20 

 10.2 การวัดผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู       70 

  ภาคบรรยาย           

         - สอบกลางภาค                  (20) 

   - สอบปลายภาค                  (20) 

  ภาคปฏิบัติการ (นิสิตตองสอบใหไดมากกวา 60% ทุกหัวขอ จึงจะผานการวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน)            

    -สอบปฏิบัติทักษะในการขับรถแทรกเตอร       (5) 

    -สอบปฏิบัติทักษะติดอุปกรณตอพวงเขากับแทรกเตอร     (5) 

                             -สอบปฏิบัติทักษะการบังคับการเดินหนา-ถอยหลังเทรเลอร   (5) 

   - สอบปฏิบัติทักษะการบำรุงรักษารถแทรกเตอร*    (5) 

                             -สอบปฏิบัติการยอย 1 ครั้ง                 (10) 

 10.3  ความสนใจเรียน ตั้งใจทำในการปฏิบัติการ ความรับผิดชอบ 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 



12. เอกสารอานประกอบ 

          หนังสือ  รายงานการวิจัย บทความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนเอกสารท่ีทันสมัย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

13. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกบัการเรียนการสอน   

   วันพุธ บรรยาย เวลา 9.00-11.00 น. ปฏิบัติการ เวลา 11.30-14.30 น. ณ หองเรียนและอาคารปฏิบัติการภาควิชาฯ 

11.   ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 
คร้ังท่ี บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

(1–2) 1-10 ธ.ค. 2565 งานเกษตร กำแพงแสน  

(3) 

14 ธ.ค.65 

 

-ชี้แจง Course 

Syllabus 

-หลักการทำงาน 

ระบบสงกำลัง การใช

ประโยชน และการ

ดูแลรักษา รถไถเดิน

ตาม 

 

 

ฝกปฏิบัติการรถไถ

เดินตามและการใช

ประโยชน 

พงศศักด์ิ 

ธวัชชัย 

วิทวัส 

ชุติ 

รัตนา 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

1) ช้ีแจง ผลลัพธการเรียนรู (CLOs) วิธีการเรียนการสอน 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู ผาน Course 

Syllabus ซึ่ง Upload บน Ed-Farm 

2) บรรยายหัวขอ หลักการทำงาน ระบบสงกำลัง การใช

ประโยชน และการดูแลรักษา รถไถเดินตาม 

3) ปฏิบัติการรถไถเดินตามโดย แบงกลุมนิสิต ใหลง

ปฏิบติัการ 3 เรื่องหมุนเวียนกันจนครบทั้ง 3 เรื่องโดยตอง

ใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง ไดแก 

    3.1) รูจัก และการทำงานของสวนประกอบรถไถเดินตาม 

    3.2) ลงมือปฏิบัติการดูแล ซอมแซมรถไถเดินตาม* 

    3.3) ใชรถไถเดินตามทำงานในแปลง* 

         (*ฝกเพ่ิมทักษะนอกเวลาเรียน) 

 

 

 

-สอบบรรยาย (กลางภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-สงรายงานผลการปฏิบัติการบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

PLO2 

PLO7 

(4) 

21 ธ.ค.65 

หลักการทำงาน 

สวนประกอบ และ

ระบบตางๆของรถ

แทรกเตอร  

ดูงานนอกสถานที่:  

ศูนยเครื่องจักรกล

การเกษตร

แหงชาติ 

ธวัชชัย

วิทวัส 

ชุติ 

 

CLO1 

CLO2 

1) บรรยายหัวขอ “หลักการทำงาน สวนประกอบ และ

ระบบตางๆ ของรถแทรกเตอร “ 

2) ปฏิบัติการ “ไปศึกษาดูงานรถแทรกเตอรที่ผาแสดง

สวนประกอบสำคัญ และเครื่องจักรกลที่เก่ียวของกับรถ

แทรกเตอร ที่ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ” 

-สอบบรรยาย (กลางภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ทำรายงานศึกษาดูงานรถ

แทรกเตอร Ed-Farm กอนการ

เรียนสัปดาหตอไป 

(5) 

28 ธ.ค.65 

 

การใชงาน และความ

ปลอดภัยในการใช

งานรถแทรกเตอร 

ปฏิบัติการใชงาน 

และความ

ปลอดภัยในการใช

งานรถแทรกเตอร 

พงศศักด์ิ 

ธวัชชัย 

วิทวัส 

ชุติ 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

1) บรรยายหัวขอ “การใชงาน และความปลอดภัยในการใช

งานรถแทรกเตอร” 

2) ปฏิบัติการ โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม 

โดยตองใหนสิิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

“การใชงาน และความปลอดภัยในการใชงานรถแทรกเตอร 

สาธิต และใหนิสิตฝกขับรถแทรกเตอรอยางถูกตอง ใน

รูปแบบที่กำหนด” 

-สอบบรรยาย (ปลายภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

-สอบปฏิบัติทักษะในการขับรถ

แทรกเตอร  (5%) 

-สอบปฏิบตัิทักษะการบังคับการ

เดินหนา-ถอยหลังเทรเลอร  

(5%) 

(6) 

4 ม.ค.66 

 

การซอมบำรุง และ

ดูแลรักษารถ

แทรกเตอร 

ปฏิบัติการซอม

บำรุง และดูแล

รักษารถ

แทรกเตอร 

สมบัติ 

นนทวัชร 

ธวัชชัย  

รัตนา 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

1) บรรยายหัวขอ “การซอมบำรุง และดูแลรักษารถ

แทรกเตอร” 

2) ปฏิบัติการโดย แบงกลุมนสิิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม 

โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง  

     “การซอมบำรุง และดูแลรักษารถแทรกเตอร”  

(นิสิตตองฝกทักษะเพิ่มนอกเวลาเรียน และเมื่อสามารถทำ

ไดใหนัดสอบรายบุคคล) 

-สอบบรรยาย (ปลายภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนสิิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

-สอบปฏิบัติทักษะการบำรุงรักษา

รถแทรกเตอร (5%) 

 

 

 



ครั้งที่ บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

(7) 

11 ม.ค.66 

(ครั้งที่ 1) ระบบสง

กำลังรถแทรกเตอร 

(Power Train) 

ไดแก คลัช เกียร 

เฟองทาย เฟองขับ

ชุดสุดทาย เบรก 

และ เพลาอำนวย

กำลัง    

ปฏิบติัการระบบสง

กำลังรถแทรกเตอร 

(Power Train) 

ไดแก คลัช เกียร 

เฟองทาย เฟองขับ

ชุดสุดทาย เบรก 

และ เพลาอำนวย

กำลัง    

ธวัชชัย 

วิทวัส 

ชุติ 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

1) บรรยายหัวขอ “ระบบสงกำลังรถแทรกเตอร (Power 

Train) ไดแก คลัช เกียร เฟองทาย เฟองขับชุดสุดทาย 

เบรก และ เพลาอำนวยกำลัง”  

2) ปฏิบัติการรถแทรกเตอรโดย แบงกลุมนิสิต ใหลง

ปฏิบัติการ 5 เรื่องหมุนเวียนกันจนครบทั้ง 5 เรื่องโดยตอง

ใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง ไดแก 

2.1) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “คลชั”  

2.2) ปฏิบติัการ สวนประกอบ “เกียร” 

2.3) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “เฟองทาย” 

2.4) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “เฟองขับชุดสุดทาย” 

และ”เบรก” 

2.5) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “เพลาอำนวยกำลัง”   

       (ฝกเพ่ิมทักษะนอกเวลาเรียน)  

-สอบบรรยาย (กลางภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

-สอบปฏิบัติการแทรกเตอรและ

สวนประกอบท่ีสำคัญ และการ

ทำงานช้ินสวนตางๆและระบบ

ตางๆ (5%) 

  

 

14 – 22 ม.ค.66 สอบกลางภาค (มหาวิทยาลัย) 

(8) 

25 ม.ค.66 

 

(ครั้งที่ 2) ระบบสง

กำลังรถแทรกเตอร 

(Power Train) 

ไดแก คลัช เกียร 

เฟองทาย เฟองขับ

ชุดสุดทาย เบรก 

และ เพลาอำนวย

กำลงั    

ปฏิบติัการระบบสง

กำลังรถแทรกเตอร 

(Power Train) 

ไดแก คลัช เกียร 

เฟองทาย เฟองขับ

ชุดสุดทาย เบรก 

และ เพลาอำนวย

กำลัง    

ธวัชชัย 

วิทวัส 

ชุติ 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

1) บรรยายหัวขอ “ระบบสงกำลังรถแทรกเตอร (Power 

Train) ไดแก คลัช เกียร เฟองทาย เฟองขับชุดสุดทาย 

เบรก และ เพลาอำนวยกำลัง”  

2) ปฏิบัติการรถแทรกเตอรโดย แบงกลุมนิสิต ใหลง

ปฏิบัติการ 5 เรื่องหมุนเวียนกันจนครบทั้ง 5 เรื่องโดยตอง

ใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง ไดแก 

2.1) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “คลชั”  

2.2) ปฏิบติัการ สวนประกอบ “เกียร” 

2.3) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “เฟองทาย” 

2.4) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “เฟองขับชุดสุดทาย” 

และ”เบรก” 

2.5) ปฏิบัติการ สวนประกอบ “เพลาอำนวยกำลัง”   

       (ฝกเพ่ิมทักษะนอกเวลาเรียน)  

-สอบบรรยาย (กลางภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

-สอบปฏิบัติการแทรกเตอรและ

สวนประกอบท่ีสำคัญ และการ

ทำงานช้ินสวนตางๆและระบบ

ตางๆ (5%) 

  

 

(9) 

1 ก.พ..66 

                                            1) สอบกลางภาค  

                                              2) สอบปฏิบัติการแทรกเตอร สวนประกอบท่ีสำคัญ การทำงานช้ินสวนตางๆและระบบตางๆ 5% (ตองสอบใหไดมากกวา 60%) 

 

(10) 

8 ก.พ.66 

 

ระบบไฮดรอลิกสของ

รถแทรกเตอรทาง

การเกษตร (Draft 

and Position 

Control)  

ปฏิบัติการ 

ระบบไฮดรอลิกส

ของรถแทรกเตอร

ทางการเกษตร 

(Draft and 

Position 

Control)  

ธวัชชัย

วิทวัส 

ชุติ 

 

CLO1 

CLO2 

1) บรรยายหัวขอ “ระบบไฮดรอลิกสของรถแทรกเตอรทาง

การเกษตร (Draft and Position Control)”  

2) ปฏิบัติการ โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม 

โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

“การควบคุม ปรับต้ัง และดูแลระบบไฮดรอลิกสของรถ

แทรกเตอรทางการเกษตร ระบบ Draft Control และ 

Position Control” 

-สอบบรรยาย (ปลายภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

PLO2 

PLO7 

(9) 

15 ก.พ.66 

ระบบไฟฟาในรถ

แทรกเตอร 

ปฏิบัติการ ระบบ

ไฟฟาในรถ

แทรกเตอร 

สมบัติ 

นนทวัชร 

CLO1 

CLO2 

1) บรรยายหัวขอ “ระบบไฟฟาในรถแทรกเตอร” 

2) ปฏิบัติการ โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม 

โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

    -ระบบไฟฟาในรถแทรกเตอร โดย แบงกลุมนิสิต ใหลง

ปฏิบัติการ 5 กลุม โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

     

-สอบบรรยาย (ปลายภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

PLO2 

PLO7 

(10)  

22 ก.พ.66 

 

 

- ลอและยางของรถ

แทรกเตอร   

ปฏิบัติการ ลอและ

ยางของรถ

แทรกเตอร     

ธวัชชัย

วิทวัส 

ชุติ 

 

CLO1 

CLO2 

1) บรรยายหัวขอ “ลอและยางของรถแทรกเตอร”     

2) ปฏิบัติการ โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม 

โดยตองใหนิสติทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

    “การทราบมาตรฐาน ชนิด ขนาด แรงดันลมยาง การดูแล

รักษา ลอและยางรถแทรกเตอรทางการเกษตร”  

-สอบบรรยาย (ปลายภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

 

PLO2 

PLO7 



ครั้งที่ บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

(11) 

1 มี.ค.66 

ระบบยึดพวงลาก 

(Hitch System) และ

ติดยึดเครื่องมือ 

(Category)  

ปฏิบัติการ ระบบ

ยึดพวงลาก (Hitch 

System) และติด

ยึดเครื่องมือ 

(Category) 

ธวัชชัย

วิทวัส 

ชุติ 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

1) บรรยายหัวขอ “ระบบยึดพวงลาก (Hitch System) และ

ติดยึดเครื่องมือ (Category)” 

2) ปฏิบัติการ โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม 

โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

“การระบบยึดพวงลาก (Hitch System) และติดยึดเครื่องมือ 

สาธิตและใหนิสิตฝกการติดยึดเครื่องมือเขากับรถ

แทรกเตอร การถอยเทเลอร” 

 (นิสิตตองฝกทักษะเพิ่มนอกเวลาเรียน และเมื่อสามารถทำ

ไดใหนัดสอบรายบุคคล) 

-สอบบรรยาย (ปลายภาค) 

-รายงานการบันทึกการเรียนรูบน 

Ed-Farm กอนการเรียนสัปดาห

ตอไป 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

 -สอบปฏิบัติทักษะติดอุปกรณตอ

พวงเขากับแทรกเตอร  (5%) 

 

(12) 

8 มี.ค.66 

Statistic of tractor 

หลักการระบบนิวเม

ติกสในงานเกษตร 

(สอบปลายภาค) รัตนา CLO1 บรรยายหัวขอ “การคำนวน Statistic of tractor และ

หลักการระบบนิวเมติกสในงานเกษตร” 

-สอบบรรยาย (ปลายภาค) 

-สง Assignment บน Ed-Farm 

ภายในวันอาทิตยที่จะถึง 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต 

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ Ed-

Farm กอนการเรียนสัปดาหตอไป 

(13) 

15 มี.ค.65 

                         1) สอบปลายภาค  

                         2) สอบปฏิบัติการแทรกเตอร สวนประกอบท่ีสำคัญ การทำงานช้ินสวนตางๆและระบบตางๆ 5% (ตองสอบใหไดมากกวา 60%) 

 20-31 ม.ีค.  2566 สอบบรรยายปลายภาค (มหาวิทยาลัย)  

 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

 (รศ.พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์) 

 25 พฤศจิกายน 2565 

 


