
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027111      ชื่อวิชา (ไทย)   ปฏิบัติการงานฟารมพ้ืนฐาน 

    จำนวน     1(0-3-2)  หนวยกิต           (อังกฤษ)     Basic Farm Workshop 

 วิชาพ้ืนฐาน   ไมม ี

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

   รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ    

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาท่ีมีการสอนหรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 

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

5. จุดประสงคของรายวิชา 

5.1 นิสิตรูจักอุปกรณสำหรับการเช่ือมวัสดุและเครื่องเช่ือมไฟฟา และเช่ือมไฟฟาไดดวยความปลอดภัย 

5.2 นิสิตรูจักอุปกรณระบบน้ำประปาและติดตั้งทอน้ำประปาได 

5.3 นิสิตรูจักอุปกรณและความปลอดภัยในงานชางไม และทำช้ินงานไมตามแบบได 

5.4 นิสิตใชเครื่องมือชางพ้ืนฐานไดแก สวานไฟฟา อุปกรณจับยึดในงานชาง 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ปฏิบัติการการใชและรักษาเครื่องมือสำหรบังานเช่ือมโลหะ งานชางไม และงานชางกอสราง การอานและสรางช้ินงานตาม

แบบท่ีกำหนด 

Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO1 ใชความรูเชิง

ทฤษฎีและทักษะตาง ๆ 

เพ่ือกำหนดปญหา

ทางดานเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรและ

เทคโนโลย ี

 -สามารถเชื่อมไฟฟ้างาน

เหล็กได ้

-สามารถเประกอบ

อปุกรณง์านประปาได ้

-สามารถทาํชิน้งานไมไ้ด ้

- การคาํนวณพืน้ฐาน 

- สามารถใชศ้พัทเ์ทคนิค

ทางวชิาการ 

(ภาษาองักฤษ) ของงาน

ช่างเกษตรได ้

- ความ

รบัผิดชอบ 

- ความตรงต่อ

เวลา 

- ความซื่อสตัย ์

- การทาํงาน

รว่มกบัผูอ่ื้น 
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7. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1.นิสิตรูจักอุปกรณสำหรับการเช่ือมวัสดุและเครื่องเช่ือมไฟฟา และ

เช่ือมไฟฟาไดดวยความปลอดภัย 

1. สอบการเช่ือมดวยเครื่องเช่ือมไฟฟา และสงช้ินงาน

เช่ือมตามแบบท่ีกำหนด 

2. นิสิตรูจักอุปกรณระบบน้ำประปาและติดตั้งทอน้ำประปาได 2. สอบการตอทอน้ำแบบตางๆ ท่ีกำหนด และใช

เครื่องมือชางพ้ืนฐานท่ีกำหนดได 

  

3. นิสิตรูจักอุปกรณและความปลอดภัยในงานชางไม และทำช้ินงาน

ไมตามแบบได 

3. สงช้ินงานชางไมท่ีกำหนดใหทำ 

4. นิสิตใชเครื่องมือชางพ้ืนฐานไดแก สวานไฟฟา อุปกรณจับยึดใน

งานชาง 

4. ประเมินทักษะ และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการทุกครั้ง 

10. การวัดผลสมัฤทธิ์ในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 10.1 การวัดผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู       

  ภาคปฏิบัติการ              90     

    -สอบปฏิบัติทักษะในงานเช่ือมไฟฟา      (30) 

    -สอบปฏิบัติทักษะในงานประปา      (15) 

                             -สอบปฏิบัติทักษะงานชางไม      (30) 

                             -สอบปฏิบัติทักษะการใชงานชางพ้ืนฐาน     (15) 

 10.2  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 
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12. เอกสารอานประกอบ 

          หนังสือ  รายงานการวิจัย บทความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนเอกสารท่ีทันสมัย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

13. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน   

 วันพุธ บรรยาย เวลา 12.30-14.30 น. ปฏิบัติการ เวลา 14.30-17.30 น. ณ หองเรียนและอาคารปฏิบัติการภาควิชาฯ 
ครั้งที่/ว-ด-ป บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

1 ธ.ค.64 

 

หลกัการทำงาน ระบบ

สงกำลงั การใช

ประโยชน และการ

ดูแลรักษา รถไถเดิน

ตาม 

ฝกปฏิบัติการรถไถเดิน

ตามและการใช

ประโยชน (ฝกเพิ่ม

ทักษะนอกเวลาเรียน) 

รัตนา 

สมบัติ 

CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการรถไถเดินตามโดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 3 เร่ือง

หมุนเวียนกันจนครบท้ัง 3 เร่ืองโดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือ

ปฏิบัติเอง ไดแก 

1) รูจัก และการทำงานของสวนประกอบรถไถเดินตาม 

2) ลงมือปฏิบัติการดูแล ซอมแซมรถไถเดินตาม 

3) ใชรถไถเดินตามทำงานในแปลง 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

2 

8 ธ.ค.64 

หลักการทำงาน 

สวนประกอบ และ

ระบบตางๆของรถ

แทรกเตอร  

ดูงานนอกสถานท่ี:  

ศูนยเคร่ืองจักรกล

การเกษตรแหงชาติ 

วิทวัส 

ชุติ 

CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-การไปดูงานรถแทรกเตอรท่ีผาแสดงสวนประกอบสำคัญ และ

เคร่ืองจักรกลท่ีเกี่ยวของกับรถแทรกเตอร ท่ีศูนยเคร่ืองจักรกล

การเกษตรแหงชาติ 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

3-4 

15,22 ธ.ค.64 

บรรยาย และปฏิบัติการระบบสงกำลังรถ

แทรกเตอร (Power Train) ไดแก คลัช เกียร 

เฟองทาย เฟองขับชุดสุดทาย เบรก และ เพลา

อำนวยกำลัง   (ฝกเพิ่มทักษะนอกเวลาเรียน) 

วิทวัส 

ชุติ 

CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการรถแทรกเตอรโดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 

เร่ืองหมุนเวียนกันจนครบท้ัง 5 เร่ืองโดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือ

ปฏบัิติเอง ไดแก 

1) รูจัก และการทำงานลงมือปฏิบัติการ ของสวนประกอบคลัช  

2) รูจัก และการทำงานลงมือปฏิบัติการ สวนประกอบของเกียร 

3) รูจัก และการทำงานลงมือปฏิบัติการ สวนประกอบ เฟองทาย 

4)รูจัก และการทำงานลงมือปฏิบัติการ สวนประกอบ เฟองขับชุด

สุดทาย และเบรก 

5)รูจัก และการทำงานลงมือปฏิบัติการ สวนประกอบเพลาอำนวย

กำลัง    

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

5 

29 ธ.ค.65 
สอบปฏิบัติการแทรกเตอรและสวนประกอบที่สำคัญ และการทำงานช้ินสวนตางๆและระบบตางๆ 

6 

5 ม.ค.65 

บรรยาย และปฏิบัติการ ระบบไฮดรอลิกสของรถ

แทรกเตอรทางการเกษตร (Draft and Position 

Control) (ฝกเพิ่มทักษะนอกเวลาเรียน) 

วิทวัส 

ชุติ 

CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการการควบคุม ปรับต้ัง และดูแลระบบไฮดรอลิกสของรถ

แทรกเตอรทางการเกษตร ระบบ Draft Control และ Position 

Control  โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม โดยตองให

นิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง  

 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

7 

12 ม.ค.65 
สอบบรรยายปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกสกลางภาค 

15 – 23 ม.ค.65 สอบกลางภาค 

8 

26 ม.ค.65 

บรรยาย และปฏิบัติการ ระบบไฟฟาในรถ

แทรกเตอร 

สมบัติ CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการการวงจรและดูแลระบบไฟฟาในรถแทรกเตอรทาง

การเกษตร โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม โดยตองให

นิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

9 

2 ก.พ..65 

บรรยาย และปฏิบัติการ ลอยาง   สมบัติ 

รัตนา 

CLO 1 

CLO 2 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการการทราบมาตรฐาน ชนดิ ขนาด แรงดันลมยาง การดูแล

รักษา ลอและยางรถแทรกเตอรทางการเกษตร โดย แบงกลุมนิสิต 

ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

10 

9 ก.พ.65 

บรรยาย และปฏิบัติการ ระบบยึดพวงลาก (Hitch 

System) และติดยึดเคร่ืองมือ (Category) (ฝก

เพิ่มทักษะนอกเวลาเรียน) 

วิทวัส 

ชุติ 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการการระบบยึดพวงลาก (Hitch System) และติดยึด

เคร่ืองมือ สาธิตและใหนิสิตฝกการติดยึดเคร่ืองมือเขากับรถ

แทรกเตอร การถอยเทเลอร โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 

กลุม โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง (นิสิตตองฝกทักษะ

เพิ่มนอกเวลาเรียน และเมื่อสามารถทำไดใหนัดสอบรายบุคคล) 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินและสอบทักษะการ

ปฏิบัติ และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

11 16 ก.พ.65 หยุดวันมาฆบูชา 
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ครั้งที่/ว-ด-ป บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

12 

23 ก.พ.65 

บรรยาย และปฏิบัติการ ระบบยึดพวงลาก (Hitch 

System) และติดยึดเคร่ืองมือ (Category) (ฝก

เพิ่มทักษะนอกเวลาเรียน) 

วิทวัส 

ชุติ 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการการระบบยึดพวงลาก (Hitch System) และติดยึด

เคร่ืองมือ สาธิตและใหนิสิตฝกการติดยึดเคร่ืองมือเขากับรถ

แทรกเตอร การถอยเทเลอร โดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 

กลุม โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง (นิสิตตองฝกทักษะ

เพิ่มนอกเวลาเรียน และเมื่อสามารถทำไดใหนัดสอบรายบุคคล) 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินและสอบทักษะการ

ปฏิบัติ และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

13 

2 มี.ค.65 

การซอมบำรุง และดูแลรักษารถแทรกเตอร  สมบัติ  

รัตนา 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการการซอมบำรุง และดูแลรักษารถแทรกเตอร โดย 

แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม โดยตองใหนิสิตทุกคนไดลง

มือปฏิบัติเอง (นิสิตตองฝกทักษะเพิ่มนอกเวลาเรียน และเมื่อ

สามารถทำไดใหนัดสอบรายบุคคล) 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

นิสิต และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

14 

9 มี.ค.65 

การใชงาน และความปลอดภัยในการใชงานรถ

แทรกเตอร  

วิทวัส 

ชุติ 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการการใชงาน และความปลอดภัยในการใชงานรถ

แทรกเตอร สาธิต และใหนิสิตฝกขับรถแทรกเตอรอยางถูกตอง ใน

รูปแบบท่ีกำหนดโดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 5 กลุม โดย

ตองใหนิสติทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินและสอบทักษะการ

ปฏิบัติงานของนิสิต และแนะนำ

ในระหวางการปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการปฏิบัติการ 

PLO 2 

PLO 7 

15 

16 มี.ค.65 

Statistic of tractor 

หลักการระบบนิวเมติกสในงานเกษตร  

รัตนา CLO 1 -บรรยายในหองบรรยาย และแสดงการคำนวน Statistic of 

tractor และหลักการระบบนิวเมติกสในงานเกษตร 

-สอบบรรยาย PLO 2 

 

21 มี.ค. – 1 เม.ย. 2565 สอบบรรยายปลายภาค 

 

 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

 (รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ) 

 27 พฤศจิกายน 2564 


