
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027423             ช่ือวิชา (ไทย)    การทดสอบและการประเมินผลสำหรบัเครื่องจกัรกล  

    จำนวน     3(2-3-6)  หนวยกิต                             และอปุกรณการเกษตร 

   วิชาพื้นฐาน   02027321                    (อังกฤษ)   Testing and Evaluation of Agricultural Machinery  

                                                                 and Equipment  

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

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

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรยีน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาที่มีการสอนหรอืไปปฏิบติัราชการนอกสถานที ่

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

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

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

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

5. จุดประสงคของรายวิชา 

5.1 นิสิตอธิบายความหมาย และวางแผนในการทดสอบและประเมินผลเครือ่งจักรกลและอุปกรณในการเกษตร

ชนิดตางๆ ได 

5.2 นิสิตสามารถทำการทดสอบและประเมินผลเครือ่งจักรกลและอุปกรณในการเกษตรชนดิตางๆ ได 

5.3 นิสิตสามารถวิเคราะหความสามารถในการทำงานของเครือ่งจักรกลและอุปกรณในการเกษตรชนดิตางๆ ได 

5.4 นิสิตสามารถวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการทำงานของเครื่องจักรกลและอุปกรณในการเกษตรชนดิตางๆ ได 

5.5 นิสิตอธิบายความสัมพันธของสรีระมนษุยและเครื่องจกัรกลเกษตรได 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความหมายของการทดสอบและประเมินผล  การวัดพ้ืนฐาน  ความสัมพันธของสรีระและเครื่องจักร การประเมิน

ดานเศรษฐศาสตร  การวัดกำลัง การทดสอบเครือ่งจักรกลและอุปกรณในการเกษตรชนดิตางๆ
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Program Learning Outcomes: PLOs 
PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO3 สรุปและอภิปราย

ผลการวิเคราะหไดอยางมี

วิจารณญาณ หรือ

สรางสรรค ในงานดาน

เครื่องจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลยี 

-หลักการทดสอบและ

ประเมินผลเครื่องจักรกล

เกษตรตามมาตรฐานสากล 

- หลักการวิเคราะห

เศรษฐศาสตรในการใช 

เครื่องจักรกลเกษตร 

-สามารถนำเสนอผลงานผล

การวิเคราะหดานเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรและเทคโนโลยี

ไดอยางสรางสรรค 

- สามารถวางแผน จัดการในการ

ทดสอบการทำงานและประเมินผล

เครื่องจักรกลเกษตรตาม

มาตรฐานสากลได 

- สามารถคำนวนเศรษฐศาสตรใน

การใช เครื่องจักรกลเกษตร 

- สามารถใชโปรแกรม Excel ใน

การคำนวณทางเครื่องจักรกล

เกษตรได 

 

- การดูแลความปลอดภัยให

ตนเองและผูอ่ืน 

- การประยุกตเลือกใชอุปกรณ 

และเครื่องมือตางไดอยางถูกตอง 

- ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

- ประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร และ IT ได 

- สามารถทำงานรวมกับ

ผูอ่ืน 

- ติดตามความ

เคล่ือนไหวของขาวสาร

ขอมูลทางวิชาการ

เก่ียวของ 

PLO5 มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย ตรงตอ

เวลา ซ่ือสัตยสุจริต มี

ความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

 -สามารถปรับพฤติกรรมในการ

เรียนรูท่ีถูกตอง 

- มีทัศนะคติท่ีดีตอตนเอง ผูอ่ืน 

และสังคม 

-เปนผูนำและผูตามท่ีดี 

-มีทักษะในการแกปญหาตางๆ 

- มีทักษะในการนำเสนอ และรับ

ฟง ความคิดเห็นของเพ่ือน

รวมงาน 

- มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ

อยางต้ังใจ และเต็มใจ 

 

- มีความรับผิดชอบ 

- มีความตรงตอเวลา 

- มีความซ่ือสัตย 

- สามารถทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนได 

- เกิดความรักในวิชาชีพ  
 

7. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิ สิตอธิบายความหมาย สามารถวางแผน  และทำการ

ทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณทางการ

เกษตร และอธิบายความสัมพันธของสรีระมนุ ษยและ

เคร่ืองจักรกลเกษตรได 

1.1 สอบภาคบรรยาย 

1.2 ประเมินทกัษะการปฏิบัติงานนิสิต และแนะนำใน   ระหวางการ

ปฏิบัติการทุกคร้ัง 

2. นิสิตคำนวณ และ วิเคราะหความสามารถ ประสิทธิภาพ 

และตนทุนในการทำงานของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ

ทางการเกษตร 

2.1 ประเมินทักษะการปฏิบัติงานนิสิต และแนะนำใน   ระหวางการ

ปฏิบัติการทุกคร้ัง 

2.2 มี Discussion ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติการทุกคร้ัง

รวมกันเพ่ือให นิสิตมีความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถคำนวณ 

วิเคราะหความสามารถ ประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานของ

เคร่ืองจักรกลและอุปกรณทางการเกษตรไดจริง 

 2.3 ทำรายงานผลการปฏิบัติการรายบุคคลทุกคร้ัง 

3. นิสิตสืบคนขอมูลงานวิชาการ วิเคราะห สรุป และนำเสนอ 3. นิสิตทุกคนสืบคันงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) นำมาศึกษา วิเคราะห และ

สรุป นำเสนอ และตอบขอสักถาม 

10. การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 10.1  การศึกษาคนควางานวิชาการและนำเสนอ            20 

 10.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู       70 

         ภาคบรรยาย     - สอบปลายภาค                 (20) 

         ภาคปฏิบัติการ  -รายงานการปฏบิัติการรายบุคคลทุกครั้ง   (20) 

              -ประเมินจากการนำเสนอผลการทดสอบ     (20) 

                                       -ทักษะในการปฏิบติังานในระหวางการปฏบิัติการ  (10) 

 10.3  ความสนใจเรียน ต้ังใจทำในการปฏบิติัการ ความรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม   10 

                                 รวม               100 
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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  รายงานการวิจยั บทความ และอื่น  ๆที่เกี่ยวของ และเปนเอกสารทีท่ันสมัย ตามที่ไดรับมอบหมาย 

13. ตารางกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรยีนการสอน   

วันจันทร บรรยาย เวลา 11.00-13.00 น. ปฏบิัติการ เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารปฏบิัติการภาควิชาฯ และแปลงทดลอง 
ครั้งที ่ บรรยาย ปฏิบัติการ CLOs Teaching/Learning method Assessment ผูสอน PLO 

1 

 

หลักการ มาตรฐาน 

การทดสอบและ

ประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลเกษตร 

ปฏิบัติการทดสอบเบื้องตน

ในแปลง วิเคราะหผล 

สรุปผล และจัดทำรายงาน 

CLO 1 

CLO 2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการโดย แบงกลุมนิสิต ใหลงปฏิบัติการ 3 เร ื่องหมุนเวียนกันจนครบทั้ง 3 

เร ื่องโดยตองใหนิสิตทุกคนไดลงมือปฏิบัติเอง ไดแก 

1) การหาความเร็วในการทำงาน 

2) การหาอัตราการล่ืนไถล 

3) การวัดรอบการทำงานของเครื่องจักกลเกษตร 

4) การหาแรงฉุดลากของเครื่องจักรกลเกษตร 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวางการ

ปฏิบติัการ 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

รัตนา 

สมบัติ 

วิทวัส 

ชุติ 

 

 

PLO 2 

PLO 7 
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หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลในการ

เตรียมดิน  

-เครื่องมือไถดิน  

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน 

-เครื่องมือไถดิน 2 ชนิด 

-บรรยายรวมในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการ  ในการบริหารการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงใดแบงกลุม

นิสิตใหเล็กลงสามารถไดลงมือปฏิบัติการทั่วถึงทุกคน เปน 4 กลุม (ตามเครื่องมือ

ไถ 2 ชนิด และพรวน 2 ชนิด) นิสิตจะไดปฏิบัติการทั้ง 4 ปฏิบัติการหมุนเวียนกัน

ครบทกุปฏิบัติการ   

- การปฏิบัติการจะใหนิสิตเตรียมอุปกรณเครื่องมือตาง  ๆ และนำไปในแปลง

ทดสอบ ดวยตัวเอง เพือ่ฝกการวางแผน และลงมือการปฏบิัติงานจริง 

- การเก็บ และรวบรวมขอมูลในการทดสอบ ใหนิสิตแบงงานกันทำ เปนการฝก

การทำงานรวมกัน และมีความรับผิดชอบ 

- นิสิตแตละกลุมรวมกัน การวิเคราะหขอมูลกอนการนำเสนอ 

- ระหวางการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการ จะมีการ 

Discussion เพื่อฝกใหนิสิตวิคราะหเหตุ และผล ในการตอบคำถาม และทำให

นิสิตมีความเขาใจมากย่ิงข้ึน 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ประเมินจากการ

นำเสนอและ 

Discussion 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

รัตนา 

สมบัติ 

วิทวัส 

ชุติ 

PLO 2 

PLO 7 

3 หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลในการ

เตรียมดิน 

-เครื่องมือพรวนดิน  

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน 

-เครื่องมือพรวนดิน2 ชนิด  
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หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลในการ

ปลูกพืช  

-เครื่องปลูกธัญญพืช 

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน:          

-เครื่องปลูกธัญญพืช 2 ชนิด 

-บรรยายรวมในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการ  ในการบริหารการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงใดแบงกลุม

นิสิตใหเล็กลงสามารถไดลงมือปฏิบัติการทั่วถึงทุกคน เปน 4 กลุม ตามเครื่อง

ปลูกพืช 4 ชนิด นิสิตจะไดปฏิบัติการทั้ง 4 ปฏิบัติการหมุนเวียนกันครบทุก

ปฏิบัติการ   

- การปฏิบัติการจะใหนิสิตเตรียมอุปกรณเครื่องมือตาง  ๆ และนำไปในแปลง

ทดสอบ ดวยตัวเอง เพือ่ฝกการวางแผน และลงมือการปฏบิัติงานจริง 

- การเก็บ และรวบรวมขอมูลในการทดสอบ ใหนิสิตแบงงานกันทำ เปนการฝก

การทำงานรวมกัน และมีความรับผิดชอบ 

- นิสิตแตละกลุมรวมกัน การวิเคราะหขอมูลกอนการนำเสนอ 

- ระหวางการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการ จะมีการ 

Discussion เพื่อฝกใหนิสิตวิคราะหเหตุ และผล ในการตอบคำถาม และทำให

นิสิตมีความเขาใจมากย่ิงข้ึน 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ประเมินจากการ

นำเสนอและ 

Discussion 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

รัตนา 

สมบัติ 

วิทวัส 

ชุติ 

 

PLO 2 

PLO 7 

5 หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลในการ

ปลูกพืช  

-เครื่องปลูกพืชชนิด

พเิศษ 

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน:        

-เครื่องปลูกพืชชนิดพิเศษ 2 

ชนิด 

6 

 

หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลในการ 

-เครื่องมือกำจัด

วัชพืช 

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน:         

  -เครื่องมือกำจัดวัชพืช 

-บรรยายรวมในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการ  ในการบริหารการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จึงใดแบงกลุม

นิสิตใหเล็กลงสามารถไดลงมือปฏิบัติการทั่วถึงทุกคน เปน 3 กลุม (เครื่องมือ

กำจัดวัชพืช เครื่องใสปุย และเครื่องฉีดพนสาร) โดยนิสิตจะไดปฏิบัติการทั้ง 3 

ปฏิบัติการหมุนเวียนกันครบทุกปฏิบัติการ   

- การปฏิบัติการจะใหนิสิตเตรียมอุปกรณเครื่องมือตาง  ๆ และนำไปในแปลง

ทดสอบ ดวยตัวเอง เพือ่ฝกการวางแผน และลงมือการปฏบิัติงานจริง 

- การเก็บ และรวบรวมขอมูลในการทดสอบ ใหนิสิตแบงงานกันทำ เปนการฝก

การทำงานรวมกัน และมีความรับผิดชอบ 

- นิสิตแตละกลุมรวมกัน การวิเคราะหขอมูลกอนการนำเสนอ 

- ระหวางการนำเสนอผลการวเิคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการ จะมีการ 

Discussion เพื่อฝกใหนิสิตวิคราะหเหตุ และผล ในการตอบคำถาม และทำให

นิสิตมีความเขาใจมากย่ิงข้ึน 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ประเมินจากการ

นำเสนอและ 

Discussion 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

รัตนา 

สมบัติ 

วิทวัส 

ชุติ 

 

PLO 2 

PLO 7 

8 

 

หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลใน  

 -เครื่องใสปุย 

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน:         

  -เครื่องใสปุย 

9 

 

หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครือ่งจักรกลในการ  

  -เครื่องฉีดพนสาร 

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน:         

  -เครื่องฉีดพนสาร 



4 

 
10 

 

หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลในการ

เก็บเก่ียว  

-เครื่องจักรกลเก็บ

เก่ียวและนวดขาว 

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน:         

  -เครื่องจักรกลเก็บเก่ียว

และนวดขาว 

 

-บรรยายรวมในหองบรรยาย 

-ปฏิบัติการรถตัดออย เนื่องจากหลักสูตรไมมีรถตัดออยและไมมีแปลงออยที่

พรอมตัด รวมทั้งการตัดออยเปนฤดูกาลเปดหีบ ในการบริหารการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ จึงใดประสานงานกับศิษยเกาที่ทำงานโรงงานน้ำตาล

ใหความอนุเคราะหใหนิสิตเขาทำการทดสอบเก็บขอมูล ในแปลงออยที่โรงงาน

กำลังตัดออย ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากศิษยเกามาโดยตลอด 

-การปฏิบัติการเครื่องเก็บเก่ียวนวดขาว  ซึ่งภาควิชามีเครื่องเก็บเก่ียวนวดขาว 

ที่ศึกษาสวนประกอบและการปรับต้ังได แตการทดสอบในการเก็บเก่ียวขาวใน

แปลงจริงตองมีการวางแผนลวงหนา 4 เดือน ในการบริหารการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพหลักสูตรไดติดตอศิษยเกา หรือผูปกครองนิสิตที่มีแปลงขาว

พรอมเก็บเก่ียวขอใหนิสิตเขาไปทำการทดสอบการทำงานของเครื่องเก็บเก่ียว

นวดขาว ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากศิษยเกาหรือผูปกครองนิสิตมาโดยตลอด 

- การปฏิบัติการจะใหนิสิตเตรียมอุปกรณเครื่องมือตาง  ๆ และนำไปในแปลง

ทดสอบ ดวยตัวเอง เพือ่ฝกการวางแผน และลงมือการปฏบิัติงานจริง 

- การเก็บ และรวบรวมขอมูลในการทดสอบ ใหนิสิตแบงงานกันทำ เปนการฝก

การทำงานรวมกัน และมีความรับผิดชอบ 

- นิสิตแตละกลุมรวมกัน การวิเคราะหขอมูลกอนการนำเสนอ 

- ระหวางการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการ จะมีการ 

Discussion เพื่อฝกใหนิสิตวิคราะหเหตุ และผล ในการตอบคำถาม และทำให

นิสิตมีความเขาใจมากย่ิงข้ึน 

-สอบบรรยาย 

-ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงานนิสิต และ

แนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการ 

-ประเมินจากการ

นำเสนอและ 

Discussion 

-ทำรายงานผลการ

ปฏิบัติการ 

รัตนา 

สมบัติ 

วิทวัส 

ชุติ 

PLO 2 

PLO 7 

11 หลักการการทดสอบ

และประเมินผลการ

ทดสอบ

เครื่องจักรกลในการ

เก็บเก่ียว  

  -รถตัดออย 

ปฏิบัติการทดสอบในแปลง 

วิเคราะหผล สรุปผล และ

จัดทำรายงาน:         

  -รถตัดออย 

12-14 นิสิตนำเสนอผลงานศึกษาคนควาและตอบขอซักถาม  CLO4 -ฝกใหนิสิตนำเสนอผลงานศึกษาคนควาและตอบขอซักถามใหเวลาคนละ 10 

นาท ี

-ฝกใหนิสิตไดต้ังคำถามถามผูนำเสนอ 

-ฝกใหนิสิตแตงกาย และใชคำพูด กริยามารยาทในระหวางการนำเสนอให

เหมาะสม  

ใช Rubric ในการให

เกณฑการประเมิน 

รัตนา 

สมบัติ 

วิทวัส 

ชุติ 

PLO 2 

PLO 7 

15 สอบบรรยายปลายภาค 

 

 
 

 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

 (รศ.ดร.รัตนา  ต้ังวงศกิจ) 

 27 พฤศจิกายน 2564 


