
   
ประมวลการสอน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
 

1. คณะ เกษตร กำแพงแสน   

          ชื่อวิชา (ไทย)   เทคนิควิจัยทางเกษตรกลวิธาน 
จำนวน                (อังกฤษ)     Research Technique in Agricultural Machinery and  

  Mechatronics 
วิชาพ้ืนฐาน   - 

3.  ผู้สอน/คณะผู้สอน 
    3.1 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 
 3.2 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 
 3.3 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป 
 3.4 ผศ.ชุติ ม่วงประเสริฐ 

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน  
  ในเวลาราชการ ยกเว้นช่วงเวลาที่มีการสอน ประชุม หรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 
  รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  โทร. 092-7822259, E-mail :  pongsak.c@ku.th 

5. จุดประสงค์ของรายวิชา 
  5.1 นิสิตสามารถค้นคว้าเอกสารและรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้สำหรับการวิจัย  
  5.2 นิสิตทราบถึงเทคนิคและวิธีการวิจัย สามารถใช้หลักสถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การทดลองด้านเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ได ้
  5.3 นิสิตสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและวางแผนการทดลองทางเกษตรได ้
  5.4 นิสิตทราบถงึวิธีการเขียนรายงานผลการวจิัยและการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบเล่มรายงานการวิจัยได ้

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
หลักและระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร การกำหนดปัญหา การวางรูปแบบการ

วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูป
สำหรับงานวิจัย การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัย 

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

PLO4 แสวงหาติดตาม
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ
และบรูณาการความรู้
ทางดา้นเครื่องจกัรกลทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีใน
วิชาการทางการเกษตร 

หลักการสืบค้นติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านเครื่องจกัรกลทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีใน
วิชาการทางการเกษตร 

 

- สามารถสืบค้นติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
เทคโนโลย ี
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ออกแบบวิธกีารแก้ปัญหาโดย
การบูรณาการความรู้ด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
เทคโนโลยีได้ 

- ศัพท์เทคนิคทางวชิาการ 
(ภาษาอังกฤษ) ทางวิชาการด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
เทคโนโลย ี
- ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์ และ IT 
ในการเกษตร 

 

- มคีวามรับผิดชอบ 
- มคีวามตรงตอ่เวลา 
- มคีวามซือ่สัตย ์
- สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ 
- เกดิความรักใน
วิชาชีพ 
- ติดตามความ
เคลื่อนไหวของข่าวสาร

 

ภาควิชา เกษตรกลวิธาน

1(0-3-6)   หน่วยกิต
2.  รหัสวิชา 02027491



- มีทกัษะการนำเสนอ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
เทคโนโลย ี

ข้อมูลทางการวชิาการ
ที่เกี่ยวข้อง 

PLO5 มีคณุธรรม จริยธรรม 
มีวินยั ตรงต่อเวลา ซื่อสตัย์
สจุริต มีความรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 

- ระเบียบการศึกษาขั้น
อุดมศกึษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วิชาการศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 

- สามารถปรับพฤตกิรรมในการ
เรียนรูท้ี่ถกูตอ้ง 
- มีทัศนะคตทิี่ดีตอ่ตนเอง ผูอ้ืน่ 
และสังคม 

 

- ประพฤตตินได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นตัวอย่างที่ด ี
- ไม่ทำผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่าง
ตั้งใจ และเต็มใจ 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความตรงตอ่เวลา 
- มีความซือ่สัตย ์
- สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ 
- เกดิความรักใน
วิชาชีพ และสถาบัน 

PLO6  สื่อสารความรู้
ทางดา้นเครื่องจกัรกลทาง
การเกษตรและเทคโนโลยี ทัง้
ในวงการวิชาการและชมุชน
ทางการเกษตรไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

- หลักการใช้ภาษาไทย 
- หลักการใช้ภาษองักฤษ 
- เทคนิคการนำเสนอทั้งการ
เขียน และบรรยาย  
- การใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- มีทกัษะการนำเสนอ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เครื่องจักรกล 
- สามารถใช้ศัพทเ์ทคนิคทาง
วิชาการ (ไทยและอังกฤษ) ด้าน
เครื่องจักรกล และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
- สามารถอธิบายความรูท้างด้าน
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี 
ทางการเกษตรแกชุ่มชนได ้

- ความมัน่ใจในการนำเสนอ 
- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความซือ่สัตย ์
- สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ 
- ติดตามความ
เคลื่อนไหวของข่าวสาร
ข้อมูลทางวิชาการ
เกษตรที่เกีย่วขอ้ง 

7. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู ้
Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู้ 

1. นิสิตรู้และอธิบายหลักการของระเบียบวิธีวิจัยทางเครื่องจักรกล
และเมคคาทรอนิกส์เกษตร 

2. นิสิตใช้เทคโนโลยสีารสนเทศศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลเพื่อการวิจยั  

3. นิสิตกำหนดปัญหา สมมติฐาน และวัตถุประสงค์ ออกแบบและ
วิธีการทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้หลักสถติิ และ
สรุปผลการศึกษาได ้

4. นิสิตเขียนรายงานการวิจัยได ้
5.นิสิตนำเสนอผลงานการวจิัยไดอ้ย่างถูกต้อง 

1. สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้กลางภาคและปลายภาค 
2. สอบย่อยหลังการเรยีนจบในเนื้อหาแต่ละบท 
3. จัดทำรายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม 
4. ทำโครงงานกลุ่มและโครงงานเดีย่ว 
5.นำเสนอผลการทำโครงงานกลุ่มและโครงงานเดี่ยว 

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน      
วิธีการตัดเกรดโดยวิธีอิงเกณฑ์ ผู้ที่เข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ไม่สิทธ์ิเข้าสอบปลายภาค 

  การวัดผล           จำนวนร้อยละ 
8.1 สอบลางภาค      25 
8.2 สอบปลายภาค      25 
8.3 การบ้าน       10 
8.4 การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอโครงงาน (งานเดี่ยว/งานกลุ่ม)  30 
8.5 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและพฤติกรรมระหว่างเรียน 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. เอกสารอ่านประกอบ 
      10.1 อนันต์ชัย เขื่อนธรรม. 2542. หลักการวางแผนการทดลอง. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 
 10.2 พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์. 2547. สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร. สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ 
   คอมพิวเตอร์. คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

11. ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน   
 บรรยาย วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. ระบบออนไลน์และห้องเรียน กว.2-7 

ครั้งที่/
ว-ด-ป 

บรรยาย ผู้สอน CLOs Teaching/Learning 
method 

Assessment PLO 

1 แนะนำเนื้อหาวิชา วิธีการเรียน การสอน พงศ์ศักด์ิ CLO 1 บรรยายในห้อง - PLO 7 
2 
 

หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย พงศ์ศักด์ิ CLO 1 
CLO 2 
CLO 3 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้กลางภาค 

- สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

- จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

3 
 

การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

พงศ์ศักด์ิ CLO 2 
CLO 4 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้กลางภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

4 
 

การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเพื่อกา
รวิจับ 

พงศ์ศักด์ิ CLO 2 บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้กลางภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

5 
 

หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร พงศ์ศักด์ิ CLO 3 
 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้กลางภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

6 หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร พงศ์ศักด์ิ CLO 3 
 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้กลางภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

7 หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร พงศ์ศักด์ิ CLO 3 
 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้กลางภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

8 สอบกลางภาค 
9 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ 
พงศ์ศักด์ิ CLO 2 

CLO 3 
บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้ปลายภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

10 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 

พงศ์ศักด์ิ CLO 2 
CLO 3 
 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้ปลายภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

11 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 

พงศ์ศักด์ิ CLO 2 
CLO 3 
 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

-สอบบรรยายวัดผลการเรียนรู้ปลายภาค 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท 

-จัดทำรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 

PLO 2 
PLO 7 
 

12 กรณีศึกษา การวิจัยทางเกษตรกลวิธาน ชุติ / สมบัติ CLO 1 
CLO 4 
CLO 5 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท PLO 2 
PLO 7 
 

13 กรณีศึกษา การวิจัยทางเกษตรกลวิธาน รัตนา/พงศ์ศักด์ิ CLO 1 
CLO 4 
CLO 5 

บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-สอบย่อยหลังการเรียนจบในเนื้อหาแต่ละบท PLO 2 
PLO 7 

14 นำเสนอโครงงานข้อเสนอโครงการวิจัยทาง
เครือ่งจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 

พงศ์ศักด์ิ CLO 5 บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-การนำเสนอผลการทำโครงงานกลุ่มและ
โครงงานเด่ียว 

PLO 2 
PLO 7 

15 นำเสนอโครงงานข้อเสนอโครงการวิจัยทาง
เครือ่งจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 

พงศ์ศักด์ิ CLO 5 บรรยายในห้อง
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

-การนำเสนอผลการทำโครงงานกลุ่มและ
โครงงานเด่ียว 

PLO 2 
PLO 7 

16 สอบปลายภาค 
 

 



 
 
       ลงนาม    (ผู้รายงาน) 
 (รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวสัดิ์) 
 27 พฤษภาคม 2564 


