
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

 

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.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ   ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป  ผศ.วิทวัส ยมจินดา  และ ผศ.ชุติ มวงประเสริฐ  

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาท่ีมีการสอนหรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 

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

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

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

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

PLO2:  วิเคราะหปั์ญหา

อย่างมีเหตผุลและเป็นระบบ

ในงานดา้นเครื่องจกัรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลยี 

ความรูพ้ืน้ฐานและทฤษฎี

และทกัษะท่ีเป็นพืน้ฐานใน

การเรียนรูด้า้นรถแทรกเตอร์

ทางการเกษตร 

สามารถอธิบายทฤษฎีและมี

ทกัษะในการทาํงาน การใช ้

และการบาํรุงรกัษา รถ

แทรกเตอรท์างการเกษตร 

ทราบศพัทเ์ทคนิค 

(ภาษาองักฤษ) ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรถ

แทรกเตอรท์างการเกษตร 

- มคีวามรบัผิดชอบ 

- สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ่ื้นได ้

PLO7: ทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้น

ในฐานะผูน้าํและสมาชิกท่ีดี 

และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้

กบัสถานการณต่์าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม 

 -เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

-มีทกัษะในการแกปั้ญหาต่างๆ 

 

- มีทกัษะในการนาํเสนอ และรบั

ฟัง ความคิดเห็นของเพื่อน

รว่มงาน 

- มีภาวะผูน้าํ 

- มีความรบัผิดชอบ 

วินยั ในการทาํงาน 

- มีความขยนั อดทน 

-มนษุยสมัพนัธใ์นการ

ทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นม ี
 

8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรู และอธิบายสวนประกอบท่ีสำคัญ และหลักการทำงานของ

ทุกระบบของรถแทรกเตอร ไดแก ระบบสงกำลัง (Power Train) 

ระบบไฮดรอลิกส และระบบยึดพวงได 

1. สอบภาคบรรยายสวนประกอบท่ีสำคัญ และหลักการ

ทำงานของทุกระบบของรถแทรกเตอร 

2. นิสิตเขาใจ และสามารถปฏิบัติงาน  ซอมแซมดูแลรักษา รถ

แทรกเตอรถูกตองตามหลักวิชาการได 

2.1 ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต และแนะนำใน   

ระหวางการปฏิบัติการทุกครั้ง 

 2.2 ทำรายงานผลการปฏิบัติ การทุกครั้ง 

3. นิสิตใชงานแทรกเตอร และสามารถทำการติดอุปกรณตอพวงเขา

กับรถแทรกเตอรได 

3. สอบทักษะในการขับรถแทรกเตอร การตดิอุปกรณตอ

พวงเขากับแทรกเตอร และการบังคับการเดินหนา-ถอย

หลังแทรเลอรได 

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 10.1  การศึกษาคนควา/ทำรายงาน/การสงสมุดบันทึกการเรียนภาคบรรยาย          20 

 10.2 การวัดผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู       70 

  ภาคบรรยาย          

         - สอบกลางภาค                  (20) 

   - สอบปลายภาค                  (20) 

  ภาคปฏิบัติการ           

    -สอบปฏิบัติทักษะในการขับรถแทรกเตอร       (5) 

    -สอบปฏิบัติทักษะติดอุปกรณตอพวงเขากับแทรกเตอร     (5) 

                             -สอบปฏิบัติทักษะการบังคับการเดินหนา-ถอยหลังเทรเลอร   (5) 

                             -สอบปฏิบัติการยอย 3 ครั้งๆละ 5%   (15) 

 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 
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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

ตองใหนิสติทุกคนไดลงมือปฏบัิติเอง 

-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 
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