
  
ประมวลการสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2564  

(สถานการณโควิด19 มก.กพส.ประกาศใหจัดการเรยีนการสอนแบบ Online) 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027221      ช่ือวิชา (ไทย)   เครื่องยนตทางการเกษตร I 

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

 วิชาพื้นฐาน  - 

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

   รศ.ดร.รัตนา  ต้ังวงศกิจ   ผศ.ดร.สมบติั ขาวประทีป ผศ.นนทวัชร ชัยณรงค ผศ.วิทวัส ยมจินดา  และ ผศ.ชุติ มวงประเสรฐิ  

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรยีน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาที่มีการสอนหรอืไปปฏิบติัราชการนอกสถานที ่

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

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

  ผศ.นนทวัชร ชัยณรงค  E-mail :   

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

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

5. จุดประสงคของรายวิชา 

5.1  นิสิตทุกคนรูจกั เครื่องมือชาง  เครื่องยนต  สวนประกอบ และหนาทีต่างๆ ของเครือ่งยนต 

5.2  นิสิตทุกคนเขาใจการทำงาน และระบบตางๆที่สำคัญ ของเครือ่งยนต 2 จังหวะ 4 จังหวะ เครื่องยตเบนซิน 

และดีเซลในงานเกษตร 

5.3 นิสิตทุกคนสามารถถอด-ประกอบ และปรบัแตง เครื่องยนตทางการเกษตร ไดตามทีผู่สอนไดสาธิต  

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

สวนประกอบและหนาที่ความสัมพันธของสวนตางๆ ของเครื่องยนต เครือ่งยนตแกสโซลีน เครื่องยนตดีเชล การ

ปฏิบัติงานและการใชงานเครื่องยนตทางการเกษตร 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO2:  วิเคราะห์ปัญหา

อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

ในงานด้านเคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลย  ี

หลักการทํางานและการ

ใช้เคร่ืองยนต์ต้นกําลัง

ทางการเกษตรอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสมและ

ครบวงจร 

  

รู้จักและเข้าใจ ถึงส่วนประกอบ หน้าที่ 

การทํางาน การปรับตั้ง การใช้ในการ

ทํางานจริง การซ่อมแซม และการ

บํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ต้นกําลงัทาง

การเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม และ

ปลอดภัย 

- สามารถเลือกใช้ต้นกําลังและปรับตั้ง

เคร่ืองยนต์ทางการเกษตรได ้

- ทราบศัพท์เทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

- การดูแลความปลอดภัยให้

ตนเองและผู้อื่น 

- การเลือกใช้เทคนิค และ

อุปกรณ์อย่างถูกตอ้ง 

- มีความรับผดิชอบ 

ขยันฝึกหัด 

- มีความตรงต่อเวลา 

- มีความซ่ือสัตย์ 

- สามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น 

 

 

mailto:sombatk9@gmail.com
mailto:vitawas@sut.ac.th
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8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรูจักและใชงานเครื่องมือชาง ไดอยางปลอดภัยใน

งานชางเครื่องยนต 

2. นิสิตอธิบายหนาที่ของสวนประกอบที่สำ คัญของ

เครื่องยนต 

3. นิสิตอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนตดีเซล เบนซิน 

เครื่องยนต 2 จังหวะ และ 4จังหวะ 

4. นิสิตถอด-ประกอบ และปรับต้ังเครือ่งยนตได 

1. สอบบรรยายวัดผลการเรยีนรูกลางภาค และปลายภาค 

2. ทำรายงานทกุครั้งทีมี่การปฏบิัติการ 

3. ประเมินทักษะนิสติ และแนะนำในระหวางการปฏบิติัการ

ทุกครั้ง 

4. สอบปฏิบัติการเม่ือการปฏบิัติการแตละเรื่องจบลง และนสิติ

ทุกคนตองผานการสอบเกิน รอยละ 60 (ถาไมผานตองมี

การปฏิบัติใหมจนกวาจะผาน) 

9. การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรยีน 

 การเรียนปกติ (Onsite) การเรียน Online ในสถานการณโควิด 19 

ภาคบรรยาย 
- สอบกลางภาค                        20%         

- สอบปลายภาค                        20%      

     

 

ไมมีการสอบ online แตวัดผลสัมฤทธ์ิ                35% 

 จากการทำรายงาน Assignment  

ทายบททกุบท Online ผาน Edu farm  

ของมหาวิทยาลัย 

 (https://edufarm.ku.ac.th/) 

ภาคปฏิบัติการ* 
สอบเครื่องยนตเบนซินสูบเดียว       10%  

สอบเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว         10% 

สอบเครือ่งยนต 4 สูบ                 10% 

สอบเครื่องยนตเบนซินสูบเดียว               15% 

สอบเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว                           10% 

สอบเครื่องยนต 4 สูบ                                    15% 

การศึกษาคนควา/ทำรายงานปฏิบติัการ/                    20% 

การสงสมุดบันทึก/การเรยีนภาคบรรยาย  
รายงานภาคปฏิบัติ     15% 

สงงาน Online ผาน Edu farm 

(https://edufarm.ku.ac.th/) 

ความสนใจเรียน ต้ังใจทำในการปฏบิติัการ                  10%  

ความรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม                                

ความสนใจเรียน ต้ังใจทำในการปฏบิติัการ            10%  

ความรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม                                

*หมายเหตุ หลักสูตรฯ ไดแจงใหนิสิตเตรียมพรอมในการเขามาปฏบัิติการ onsite เมื่อมปีระกาศผอนคลาดใหเขามาเรยีน 

onsite ได และ โดยถาไมสามารถเขามาเรยีนไดในภาคตน ก็จะขออนุมติัติดเกรด I ใหนิสิตทุกคนและไดขออนุมัติขยาย

เวลาในการแก I กลางภาคปลาย ซึ่งตามระเบียบตองแกเกรด I ภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของการออกเกรด 

      

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 ต้ังวงศกิจ และ รัตนา ต้ังวงศกิจ. 2553. อุปกรณและเครื่องจกัรกลการเกษตร. พิมพครั้งที่ 2  สำนักพิมพ

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

         

http://www.mebmarket.com/
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10.2 หนังสือ รายงานการวิจยั บทความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเปนเอกสารที่ทนัสมัย ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

11. ตารางกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรยีนการสอน   

กรณีเรียน Onsite  

บรรยาย หองประชุมสัมนา อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร จันทร 10.00-12.00 น. 

ปฏิบัติการ โรงปฏิบัติการภาควิชาฯ จันทร 13.00-16.00 น. 

กรณีเรียน Online  

บรรยาย ระบบออนไลน EduFarm (https://edufarm.ku.ac.th/) จันทร 10.00-12.00 น. 

ปฏิบัติการ* การติดตอผาน Line กลุม FM81 และ https://my.ku.th/ จันทร 13.00-16.00 น. 

*นิสิตตองเขามาทำ Lab แบบเรงรัด และสอบปฏิบัตกิารใหผานรอยละ 60 ทุกคน เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศใหเขามาเรยีน onsite ได กอนการแกเกรด  I 

ในภาคปลาย 

 

ครั้ง

ท่ี 

บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

 

เครื่องมือและ

อุปกรณจับยึด  ความ

ปลอดภัยในการ

ทำงาน 

ปฏิบัติการเครื่องมือ

และอุปกรณจับยึด 

ความปลอดภัยในการ

ทำงาน 

รัตนา 

 

CLO1 

 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณจับยึด  ความ

ปลอดภัยในการทำงานโดย แบงกลุมนิสิต ใหลง

ปฏิบัติการ 3 เรื่องหมุนเวียนกันจนครบท้ัง 3 เรื่องโดย

ตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง ไดแก 

1) รูจักสัญญลักษณในความปลอดภัย และสามารถ

ปฏิบัติงานชางไดดวยความปลอดภัยไมเกิดอุบัติเหตุ 

2) รูจัก และใชเครื่องมือชางในการทำงานไดอยาง

ถูกตอง 

3) รูจัก และใชอุปกรณท่ีใชในการจับยึดช้ินสวนงาน

ชางไดอยางถูกตอง 

-จดบันทึกการเรียนรู 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวาง

การปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

PLO2 

 

2 

 

ช้ินสวนและหนาท่ี

การทำงานของ

เครื่องยนต 

ปฏิบัติการช้ินสวน

และหนาท่ีการทำงาน

ของเครื่องยนต 

รัตนา CLO2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบติัการ แบงนิสิตเปนกลุมเล็กจำนวน 2-3 คน และ

มอบชุดเครื่องมือชางและเครื่องยนตเบนซินสูบเดียวให

กลุมละ 1 ชุด ใชในการเรียนปฏิบัติการต้ังแตตนจนจบ

เนื้อหาของเครื่องยนตเบนซินสูบเดียวซ่ึงประกอบดวย 

-ช้ินสวนและหนาท่ีการทำงาน 

-หลักการทำงานของเครื่องยนต 4 จังหวะ  

-จดบันทึกการเรียนรู 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวาง

การปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

PLO2 

 

3 

 

หลักการทำงานของ

เครื่องยนต 4 จังหวะ 

และ 2  จังหวะ 

ปฏิบัติการหลักการ

ทำงานของ

เครื่องยนต 4 จังหวะ 

และ 2 จังหวะ 

รัตนา CLO2 

CLO3 

PLO2 

https://edufarm.ku.ac.th/
https://my.ku.th/
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4 

 

ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง

เครื่องยนตสูบเดียว

แกสโซลีน 

ปฏิบัติการระบบ

น้ำมันเช้ือเพลิง

เครื่องยนตสูบเดียว

แกสโซลีน 

รัตนา CLO 1 

CLO 2 

-หลักการทำงานของเครื่องยนต 2  จังหวะ 

-ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง 

-ระบบไฟจุดระเบิด 

-ระบบน้ำมันหลอล่ืน  

-ระบบหลอเย็น 

ท้ังนี้นิสิตทุกคนตองลงมือทำและชวยกันจนเขาใจและ

สามารถถอดและประกอบเครื่องยนตได จนนิสิตทุกคน

สามารถสอบปฏิบัติการไดมากกวารอยละ 60 และ

สอบติดเครื่องยนตและปรับต้ังเครื่องยนตได จึงผาน

การประเมินผลลัพทการเรียนรู 

PLO2 

5 

 

ระบบจุดระเบิด

เครื่องยนตสูบเดียว

แกสโซลีน 

ระบบจุดระเบิด

เครื่องยนตสูบเดียว

แกสโซลีน 

รัตนา CLO 1 

CLO 2 

PLO2 

6 

 

ระบบน้ำมันหลอล่ืน 

และหลอเย็น

เครื่องยนตสูบเดียว

แกสโซลีน 

ปฏิบัติการระบบ

น้ำมันหลอล่ืนและ

หลอเย็นเครื่องยนต

สูบเดียวแกสโซลีน    

ชุติ CLO 1 

CLO 2 

PLO2 

7 สอบบรรยายกลางภาค  และสอบปฏิบัติการเครือ่งยนตเบนซินสบูเดียว  

8 หลักการทำงาน 

ช้ินสวน และระบบ

ตาง ๆ ท่ีสำคัญของ

เครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว  

ปฏิบัติการหลักการ

ทำงาน ช้ินสวน และ

ระบบตาง ๆ ท่ีสำคัญ

ของเครื่องยนตดีเซล

สูบเดียว  

สมบัติ 

นนทวัชร 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการ แบงนิสิตเปนกลุมเล็กจำนวน 5-6 คน และ

มอบเครื่องยนตดีเซลสูบเดียวใหกลุมละ 1 เครื่อง ใชใน

การเรียนปฏิบัติการต้ังแตตนจนจบเนื้อหาของ

เครื่องยนตดีเซลสูบเดียวซ่ึงประกอบดวย 

-หลักการทำงาน ช้ินสวน และระบบตาง ๆ ท่ีสำคัญ 

-ระบบน้ำมันเช้ือเพลิงเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว 

-ระบบหลอล่ืนและระบบหลอเย็นเครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว 

ท้ังนี้นิสิตทุกคนตองลงมือทำและชวยกันจนเขาใจและ

สามารถถอดและประกอบเครื่องยนตได จนนิสิตทุกคน

สามารถสอบปฏิบัติการไดมากกวารอยละ 60 และ

สอบติดเครื่องยนตและปรับต้ังเครื่องยนตได จึงผาน

การประเมินผลลัพทการเรียนรู 

-จดบันทึกการเรียนรู 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวาง

การปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

PLO2 

9 ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง

เครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว 

ปฏิบัติการระบบ

น้ำมันเช้ือเพลิง

เครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว 

สมบัติ 

นนทวัชร 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

PLO2 

10 ระบบหลอล่ืนและ

ระบบหลอเย็น

เครื่องยนตดีเซลสูบ

เดียว 

ปฏิบัติการระบบหลอ

ล่ืนและระบบหลอ

เย็นเครื่องยนตดีเซล

สูบเดียว 

สมบัติ 

นนทวัชร 

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

PLO2 

11 สอบปฏิบัติการเครื่องยนตดเีซลสบูเดียว 

12 หลักการทำงานของ

เครื่องยนตหลายสูบ

และระบบตาง ๆ ท่ี

สำคัญ 

ปฏิบัติการหลักการ

ทำงานของ

เครื่องยนตหลายสูบ

และระบบตาง ๆ ท่ี

สำคัญ 

วิทวัส 

ชุติ 

 -บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการ แบงนิสิตเปนกลุมเล็กจำนวน 12-13 คน 

ในการหมุนเวียน เรียนปฏิบัติการเครื่องยนต 4 สูบท้ัง

เบนซิน และดีเซล ของทุกระบบท่ีสำคัญ ต้ังแตตนจน

จบเนื้อหาซ่ึงประกอบดวย 

-หลักการทำงานของเครื่องยนตหลายสูบและระบบตาง 

ๆ ท่ีสำคัญ 

-ระบบสตารทและระบบไฟในเครื่องยนตหลายสูบ 

-ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง  หลอล่ืน และหลอเย็น

เครื่องยนตหลายสูบ 

ท้ังนี้นิสิตทุกคนตองลงมือทำและชวยกันจนเขาใจ จน

นิสิตทุกคนสามารถสอบปฏิบัติการไดมากกวารอยละ 

60 จึงผานการประเมินผลลัพทการเรียนรู 

-จดบันทึกการเรียนรู 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวาง

การปฏิบัติการ 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

PLO2 

13 ระบบสตารทและ

ระบบไฟใน

เครื่องยนตหลายสูบ 

ปฏิบัติการระบบ

สตารทและระบบไฟ

ในเครื่องยนตหลาย

สูบ 

วิทวัส 

ชุติ 

 PLO2 

14 ระบบน้ำมันเช้ือเพลิง  

หลอล่ืน และหลอเย็น

เครื่องยนตหลายสูบ 

ปฏิบัติการระบบ

น้ำมันเช้ือเพลิง หลอ

ล่ืน และหลอเย็น

เครื่องยนตหลายสูบ 

วิทวัส 

ชุติ 

 PLO2 

15 สอบบรรยายปลายภาค  และสอบปฏิบัตกิารเครื่องยนต 4 สูบ 
 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

 (รศ.ดร.รัตนา  ต้ังวงศกิจ) 

 27 พฤศจิกายน 2564 


