
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027425             ช่ือวิชา (ไทย)    การจัดการเครือ่ง จักรกลและทรัพยากรเกษตร 

    จำนวน     3(3-0-6)  หนวยกิต             (อังกฤษ)    Agricultural Machinery and Resources Management               

   วิชาพื้นฐาน   -                             

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

     รศ.ดร.รัตนา  ต้ังวงศกิจ   รศ.พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ  

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรยีน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาที่มีการสอนหรอืไปปฏิบติัราชการนอกสถานที ่

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

  รศ.พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ   E-mail :  pongsak.c@gmail.com 

5. จุดประสงคของรายวิชา 

  นิสิตสามารถวางแผนในการจัดการฟารมอยางเปนระบบ การจดัการเทคโนโลยี เครือ่งจักรกลเกษตร พลังงานดิน ปุย 

ศัตรูพืช ใหเหมาะสมและรักษาสภาพแวดลอมแบบยัง่ยืน 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การจัดการระบบงานฟารม ไดแก การจดัการเครือ่งจักรกลเกษตร พลังงาน ดิน น้ำ ปุย และศัตรพืูช เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลผลิตทางการเกษตร และการอนรุักษพลังงาน ดิน น้ำ และทรพัยากรเกษตรอื่นๆ 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO3 สรุปและอภิปราย

ผลการวิเคราะหไดอยางมี

วิจารณญาณ หรือ

สรางสรรค ในงานดาน

เครื่องจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลยี 

- หลักการบริหารจัดการการ

ใชเครื่องจักรกล และ

เทคโนโลยีเกษตร 

-สามารถนำเสนอผลงานผล

การวิเคราะหดานการบริหาร

เครื่องจักรกลทางการเกษตร

เทคโนโลยี และทรัพยากรได

อยางสรางสรรค 

- สามารถใชโปรแกรม Excel ในการคำนวณและ

วิเคราะหในการบริหารเครือ่งจักรกลทางการเกษตร

เทคโนโลยี และทรัพยากรไดอยางสรางสรรค 

- เขาใจ และเลือกใชในการบริหารจัดการการใช

เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีเกษตร 

- ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

- ประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร และ IT ได 

 

- มีความรับผิดชอบ  

- มีความตรงตอเวลา 

- มีความซ่ือสัตย 

- ติดตามความเคล่ือนไหว

ของขาวสารขอมูลทาง

วิชาการเก่ียวของ 

PLO4: นิสิตสามารถ

แสวงหา ติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ

และบูรณาการความรู

ทางดานเครื่องจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลยี

ในวิชาการทางการเกษตร 

หลักการ และแหลงสืบคน

ติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการดานเครื่องจักรกล

ทางการเกษตรและเทคโนโลยี

ในวิชาการทางการเกษตร 

-- สามารถสืบคนติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

ดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยี 

- สามารถวิเคราะห สังเคราะห ออกแบบวิธีการ

แกปญหาโดยการบูรณาการความรูดาน

เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีได 

- มีทักษะการนำเสนอความกาวหนาทางวิชาการ

ดานเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยี 

- ศัพทเทคนิคทาง

วิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 

ดานเครื่องจักรกลเกษตร

และเทคโนโลยี 

- ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และ IT ใน

การเกษตร 

- มีความรับผิดชอบ 

- มีความตรงตอเวลา 

- มีความซ่ือสัตย 

- เกิดความรักในวิชาชีพ 

- ติดตามความเคล่ือนไหว

ของขาวสารขอมูลทางการ

วิชาการท่ีเก่ียวของ 
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PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO6: นิสิตสามารถ

ส่ือสารความรูทางดาน

เครื่องจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลยี 

ท้ังในวงการวิชาการและ

ชุมชนทางการเกษตรได

อยางเหมาะสม 

- เทคนิคการนำเสนอท้ังการ

เขียน และบรรยาย  

- การใชเทคโนโลยีในการ

ส่ือสารไดอยางเหมาะสม 

- มีทักษะการนำเสนอความกาวหนาทางวิชาการ

ดานเครื่องจักรกล 

- สามารถใชศัพทเทคนิคทางวิชาการ (ไทยและ

อังกฤษ) ดานเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร 

- ความมั่นใจในการ

นำเสนอ 

 

- มีความรบัผิดชอบ 

- มีความซ่ือสัตย 

- ติดตามความเคล่ือนไหว

ของขาวสารขอมูลทาง

วิชาการเกษตรท่ีเก่ียวของ 

 

8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรู  และอธิบายหลักการจัดการระบบงาน

ฟารม เคร่ืองจักรกลเกษตร พลังงาน ดิน น้ำ 

ปุย  ศั ตรูพื ช แ ละอ นุ รั กษ พลั งงาน  แล ะ

ทรัพยากรเกษตรอ่ืนๆ ได 

1.1 ทำแบบฝกหัดทายบททุกบท/สอบภาคบรรยาย 

1.2 กระบวนการสอนแบบ Discussion เพ่ือใหนิสิตแสดงออกถึงความเขาใจในความรู

และสามารถคิดวิเคระหได 

2. นิ สิตวางแผนระบบงานฟารม เคร่ืองจักรกล

เกษ ตร พลั งงาน ดิน  น้ ำ ปุย ศัตรู พืช แล ะ

อนุรักษพลังงาน และทรัพยากรเกษตรอ่ืนๆ ได 

2.1 ทำแบบฝกหัดทายบททุกบท/สอบภาคบรรยาย 

2.2 กระบวนการสอนแบบ Discussion เพ่ือใหนิสิตแสดงออกถึงความเขาใจในความรู

และสามารถคิดวิเคระหได 

2.3 นิสิตใช โปรแกรม Microsoft Project ในการวางแผนระบบการงานฟารมที่

กำหนดใหได 

3.  นิ สิตสืบคนขอมูลงาน วิชาการ วิเคราะห  สรุป 

และนำเสนอ 

3. นิสิตทุกคนสืบคันงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) นำมาศึกษา วิเคราะห และสรุป นำเสนอ 

และตอบขอสักถาม  

9. การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 10.1  การศึกษาคนควางานวิชาการและนำเสนอ            20 

 10.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู       60 

              - สอบปลายภาค                 (20) 

      - Assignment                (20) 

      - งาน Project                                         (20) 

 10.3  ความสนใจเรียน ความรับผิดชอบ การตอบคำถามระหวาง Discussion               20 

                                 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 

          หนังสือ  รายงานการวิจยั บทความ และอื่น  ๆที่เกี่ยวของ และเปนเอกสารทีท่ันสมัย ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



11. ตารางกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรยีนการสอน   

วันศุกร บรรยาย เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารปฏิบติัการภาควิชาฯ  
ครั้ง

ท่ี 

บรรยาย ปฏิบัติการ CLOs Teaching/Learning method Assessment ผูสอน PLO 

1 

 

หลักการการบริหารและจัดการ กับ

การเกษตร และเทคโนโลยี 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-Discussion 

-Assignment ทายบท 

- ประเมินทักษะการถาม-ตอบ 

รัตนา 

 

 

PLO3 

PLO4 

PLO6 

2-7 

 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีจักรกล

การเกษตร 

  -การวิเคราะหระบบ (System 

Analysis) 

 - การวิเตราะหระบบการปลูกพืช 

 - การวิเคราะหระบบการฉีดพนสาร 

 - การวิเคราะหระบบการเก็บเก่ียวพืช 

 - การวิเคราะหเครื่องตนกำลังในระบบ

เกษตร 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-Discussion ในแตละหัวขอ 

-Assignment ทายบท 

- ประเมินทักษะการถาม-ตอบ 

รตันา 

 

PLO3 

PLO4 

PLO6 

8 การวิเคราะห วางแผนการจัดการแรงงาน

ในฟารม 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-Discussion ในแตละหัวขอ 

-Assignment ทายบท 

- ประเมินทักษะการถาม-ตอบ 

รัตนา 

 

PLO3 

PLO4 

PLO6 

9 

 

การใชโปรแกรม Microsoft Project ใน

การวางแผนระบบการงานฟารมท่ี

กำหนดใหได 

-สอนใหนิสิตลงโปรแกรม Microsoft 

Project 

-สาธิตตัวอยางการวางแผนระบบการงาน

ฟารมดวย Microsoft Project 

-มอบหมายใหนิสิตทำ Project ในการ

วางแผนระบบการงานฟารมท่ีกำหนดให 

-นิสิตสามารถลงโปรแกรมได 

-ประเมินผลจากรายงาน 

Project 

รัตนา 

 

PLO3 

PLO4 

PLO6 

10-

11 

 

การบริหารการจัดการพลังงานในฟารม

พลังงานทดแทนในการเกษตร 

-บรรยายในหองบรรยาย 

-Discussion ในแตละหัวขอ 

-Assignment ทายบท 

- ประเมินทักษะการถาม-ตอบ 

พงศศักด์ิ 

12 การบริหารการจัดการ ดิน น้ำ ปุย -บรรยายในหองบรรยาย 

-Discussion ในแตละหัวขอ 

-Assignment ทายบท 

- ประเมินทักษะการถาม-ตอบ 

พงศศักด์ิ 

12-

14 

นิสิตนำเสนอผลงานศึกษาคนควาและตอบ

ขอซักถาม  

CLO3 -ฝกใหนิสิตนำเสนอผลงานศึกษาคนควาและ

ตอบขอซักถามใหเวลาคนละ 10 นาที 

-ฝกใหนิสิตไดต้ังคำถามถามผูนำเสนอ 

-ฝกใหนิสิตแตงกาย และใชคำพูด กริยา

มารยาทในระหวางการนำเสนอใหเหมาะสม  

ใช Rubric ในการใหเกณฑการ

ประเมิน 

รัตนา 

พงศศักด์ิ 

PLO6 

15 สอบบรรยายปลายภาค 

 
 

 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

 (รศ.ดร.รัตนา  ต้ังวงศกิจ) 

 27 พฤศจิกายน 2564 


