
 

 
ประมวลการสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2564 

(สถานการณโควิด19 มก.กพส.ประกาศใหจัดการเรียนการสอนแบบ Online) 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน   ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา        02027361  ชื่อวิชา  (ไทย)  การโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร I 

    จำนวน         3(2-3-6) หนวยกิต                    (อังกฤษ) Computer Programming for Agriculture I 

    วิชาพ้ืนฐาน    - 

3. ผูสอน/คณะผูสอน 

 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศกิจ ดร.ชวลติ  อาจารยภาวิต ตัง้วงศกิจ 

4.  การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน (ชวงโควิด ใหติดตอ ทาง Line กลุม หรือ E-mail) 

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

อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต  E-mail :  chawalit.kh@ku.ac.th  

อาจารยภาวิต ตัง้วงศกิจ  E-mail :  ptangwongkit@gmail.com 

5. จุดประสงคของวิชา 

1. ใหนิสิตไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 

2. ใหนิสิตไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับโปรแกรมเครือขายและระบบเครือขายคอมพิวเตอร   

3. ใหนิสิตไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวางแผน และวาง

ผังงานดานการเกษตร  

4. ใหนิสิตไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับการประยุกตใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรในการเกษตร  

5. ใหนิสิตไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับการประยุกตใชงานโปรแกรมเพื่อนำเสนอขอมูลทาง

การเกษตรดวยมัลติมีเดีย  

6. ใหนิสิตไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในเร่ืองเก่ียวกับการนำเสนอขอมูลผานอินเตอรเนต็ 

6. คำอธิบายรายวิชา 

  โปรแกรมเครือขายและระบบเครือขายคอมพิวเตอร   การเขียนโปรแกรมและการประยุกตโปรแกรม

คอมพิวเตอร ในการวางแผนงานและจัดการทางดานการเกษตร  การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร การเขียน

โปรแกรมและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาทางการเกษตร 
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7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO2:วิเคราะหปญหา 

อยางมีเหตุผลและเปน

ระบบในงานดาน

เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตรและ

เทคโนโลย ี

หลักการ

คอมพิวเตอร 

และ IT ใน

การเกษตร 

 

 

-สามารเลือก และใช

โปรแกรมสำเร็จรูป และ

ชนิดของ IT ที่เหมาะสม

ในงานเกษตร 

 

-ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

ประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร และ IT 

ได 

-มีความรับผิดชอบ ขยัน

ฝกหัด 

- ความตรงตอเวลา 

- ความซื่อสัตย 

- การทำงานรวมกับผูอ่ืน 

 

8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตอธิบายสวนประกอบ และอุปกรณที่สำคัญของคอมพิวเตอร  

2.นิสิตสามารถติดตั้งอุปกรณของระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาด

เล็กได 

3. นิสิตติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปได 

4. นิสิตใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตรได 

1. ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และแนะนำ

ในระหวางปฏิบัติการ 

2.ประเมินผลงานจากงานทีไ่ดรับมอบหมาย 

3. Term Project รายบุคคล 

4. สอบวัดผลปลายภาค 

 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรยีน 

       9.1 นิสิตจะตองเขาเรียนท้ังบรรยายและปฏิบัติไมนอยกวารอยละ  80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

            ท้ังนี้ในสถานการณโควิด19 มก.กพส.ประกาศใหจัดการเรียนการสอนแบบ Online จึงอาจจะไม

สามารถตรวจเช็คไดเหมือนกับการเรียนปกติ 

       9.2 เกณฑการประเมินและการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  (การเรียนการสอนรูปแบบ Online) 

การสอบรูปแบบ Online 

- สอบยอยรายบคุคลทายบท                                                                     60%         

- สงงานท่ีไดรับมอบหมายรายบุคคล Term Project                                         15%  

- สอบการประยุกตใชโปรแกรม Excel ในงานเกษตร                                         15% 

ความสนใจเรียน ตั้งใจทำในการปฏิบัติการ  ความรับผิดชอบ                               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  

       หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวของกับเนื้อหาวิชาที่เปนปจจุบนั 

11.   ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่ บรรยาย/ปฏบิัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1  

 

-Specification ของ

คอมพิวเตอรต้ังโตะ และ 

Notebook computer 

 

รัตนา 

ชวลิต 

 

CLO1 

 

-อธิบาย Specification ของคอมพิวเตอร จาก Catalog 

คอมพิวเตอรรุนตางๆ 

-แบงกลุมนิสิตใหทำรายงาน Specification ของ

คอมพิวเตอร จาก Catalog คอมพิวเตอรที่ไดรับมอบหมาย 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวาง

การปฏิบัติการ 

-สอบยอยรายบคุคล 

 

PLO2 

 

2-3 -สวนประกอบ และ

อุปกรณที่สำคัญของ

คอมพิวเตอรต้ังโตะ 

รัตนา 

ชวลิต 

 

CLO1 

 

-อธิบายพรอมสาธิตถอดชิ้นสวน/อปุกรณที่สำคัญตางๆของ

คอมพิวเตอรต้ังโตะใหนิสิตไดเรียนรูและซักถามจนเขาใจ 

-แบงกลุมนิสิตใหถอดชิ้นสวน/อุปกรณทีส่ำคัญตางๆของ

คอมพิวเตอรต้ังโตะ ศึกษาและทำรายงานโดยอยูในการ

ดูแลของอาจารยและผูชวยสอน 

4-5 

 

การติดต้ังอุปกรณ

คอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

ขนาดเล็ก 

 

ภาวิต CLO2 -อธิบายวงจรการตอเชื่อมระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ขนาดเล็กและสวนประกอบของวงจรฯ 

--แบงกลุมนิสิตใหศึกษาสวนประกอบทีส่ำคัญ และตอวงจร

ตอเชื่อมระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กและทำ

รายงานโดยอยูในการดูแลของอาจารยและผูชวยสอน 

6-7 

 

 

อธิบายวธิีการ/ขั้นตอน

การติดต้ังโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูปบน

คอมพิวเตอร 

 

ชวลิต 

ภาวิต 

CLO3 

 

-อธิบายวิธกีาร/ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร 

-ใหนิสิตทุกคนปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำเร็จรูปบนคอมพิวเตอรและทำรายงานโดยอยูในการดูแล

ของอาจารยและผูชวยสอน 

8-11  โปรแกรมคอมพวิเตอร

สำเร็จรูปที่ควรรูจักในการ

ส่ือสารเพื่อการเกษตร 

เชน 

-Power Point 

-โปรแกรมจัดทำส่ือตางๆ 

-อื่นๆ ตามสถานการณ 

รัตนา 

 

CLO3 -บรรยายพรอมปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป

ที่ควรรูจักในการส่ือสารเพื่อการเกษตรโดยอยูในการดูแล

ของอาจารยและผูชวยสอน เชน    

       -Power Point 

       -โปรแกรมจัดทำส่ือตางๆ 

       -อื่นๆ ตามสถานการณ 

-มอบหมายใหนิสิตใชความรูและทักษะที่ไดรับสรางคลิป 

VDO รายบุคคลนำสงไฟลงานที่ทำเสร็จภายในกำหนด  

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวาง

การปฏิบัติการ 

-สงไฟลงานที่ไดรับ

มอบหมายภายใน

กำหนด 

-สอบยอยรายบคุคล 

12-15  

 

การใชงานโปรแกรม 

Excel วิเคราะหขอมลูล

ทางการเกษตร และ

นำเสนอ 

ชวลิต 

 

CLO4 -บรรยายพรอมปฏิบัติการโปรแกรม Excel โดยอยูในการ

ดูแลของอาจารยและผูชวยสอน 

-ให นิสิตทำโจทยงาน Excel ที่กำหนดให และสงงาน 

 

 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

                                             (รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศกิจ) 

                                                                                 28 มิถุนายน 2564 

 


