
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน          ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027399           ชื่อวิชา (ไทย) การฝกงานเฉพาะดานเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรเบ้ืองตน 

    จำนวน     1(0-10-5)  หนวยกติ        (อังกฤษ) Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics 

 วิชาพ้ืนฐาน   ไมม ี

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

   รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ   ผศ.บัณฑูร  ชุณสิทธิ์  ผศ.นนทวัชร ชัยณรงค  อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต 

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน ชวงสถานการณโควิด ใหนิสิตติดตอผาน Line กลุม หรือ E-mail 

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

  ผศ.บัณฑูร  ชุณสิทธิ์  E-mail :  agrwbtc@ku.ac.th 

  ผศ.นนทวัชร ชัยณรงค    E-mail :  agrtnc@ku.ac.th  

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

5. จุดประสงคของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูและประสบการณทั้งในดานทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝกอบรม ตลอดจนไดรับการฝกปฏิบัติในงาน

ที่เกี่ยวของกบัวิชาชีพดานเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนกิสเกษตร และไดเรียนรูการทำงานเปนกลุม และการวางแผนการ

ปฏิบัติงานในการเกษตร ตลอดจนฝกความมีวินัยและรับผิดชอบงานรายบุคคล และรายกลุม  

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การฝกงานเฉพาะดานเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตรเบ้ืองตน 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO1 ใชความรูเชิงทฤษฎี

และทักษะตาง ๆ เพื่อ

กำหนดปญหาทางดาน

เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลย ี

ทักษะที่เปนพื้นฐานใน

การเรียนรูดาน

เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลย ี

และงานชางเกษตร 

-เขาใจความสัมพันธของความรู

และทักษะดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เกษตรศาสตร 

และงานชางเกษตร 

- ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ) ดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเกษตรศาสตร 

- ความรับผิดชอบ 

- ความตรงตอเวลา 

- ความซ่ือสัตย 

- การทำงานรวมกบัผูอื่น 

PLO5 มีคุณธรรม 

จริยธรรม มวีินัย ตรงตอ

เวลา ซ่ือสัตยสุจริต มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 

 -สามารถปรับพฤติกรรมในการ

เรียนรูที่ถูกตอง 

-มีทัศนะคติที่ดีตอตนเอง ผูอื่น 

และสังคม 

- ไมทำผิดระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

-มีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ

อยางต้ังใจ และเต็มใจ 

- ความรับผิดชอบ 

- ความตรงตอเวลา 

- ความซ่ือสัตย 

-การทำงานรวมกับผูอื่น

ได 

PLO7 ทำงานรวมกับผูอื่น

ในฐานะผูนำและสมาชกิที่ดี 

และสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานการณตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม 

 -เปนผูนำและผูตามที่ดี 

-มีทักษะในการแกปญหาตางๆ 

-มีการปรับตัวเขากับ

สถานการณตาง ๆ ได 

- มีทักษะในการนำเสนอ และ

รับฟง ความคิดเห็นของเพื่อน

รวมงาน 

- มีความรับผิดชอบ วินัย 

ในการทำงาน 

- มีความขยัน อดทน 

-มนุษยสัมพันธในการ

ทำงานรวมกับผูอื่นม ี
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8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ซือ่สัตย อดทน ในงานท่ีไดรบั

มอบหมาย 

2. นิสิตใชอุปกรณ และเครื่องมือในการฝกงานท่ีไดรับมอบหมายได

อยางถูกตองปลอดภัย 

3. นิสิตแกไขปญหาในระหวางการฝกงานท่ีไดรับมอบหมายได 

1. ฝกงานรวมไมนอยกวา 150 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษา 

2. ประเมินจากความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความเอา

ใจใสงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ประเมินผลจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

9. การวัดผลสมัฤทธิ์ในการเรียน                           จำนวนรอยละ   

     . ตองมีช่ัวโมงการฝกงานรวมไมนอยกวา 150 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

 10.1 คะแนนผลงานในการฝกงานในเชิงคุณภาพและปริมาณ 60 

 10.2 ความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความเอาใจใสงานท่ีไดรับมอบหมาย 40 

                                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. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกบัการเรียนการสอน    

ครั้งที่/ 

ว-ด-ป 

ปฏิบตัิการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1-14 

 

. ฝกงานในแปลงทดลองของ

ภาควิชาฯ ซ่ึงนิสิตจะไดฝกงาน   

-ดานเคร่ืองจักรกลเกษตรในไร

ออย   

-ระบบการใหน้ำพืช 

-ฝกปฏบิัติงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมายเปนกรณีๆ  

-การฝกความรับผิดชอบทำงาน

เปนกลุมในการปลูกพืชต้ังแต

วางแผน จนเก็บเกีย่ว และ

สรุปผลรายงาน 

รัตนา 

บัณฑูร 

นนทวัชร 

ชวลิต 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

-ใหนิสิตลงตารางวางเพื่อเขารับการฝกงานในแต

ละสัปดาห เพือ่จัดเตรียมงานที่จะใหนิสิตตอง

ปฏิบัติ เปนรายบุคคล/กลุม 

-มีการสรุปงานที่ตองฝกใหแกนิสิตกองแยกยาย

ไปปฏิบัติงาน 

-ประชุมนิสิตที่ฝกงานแบงกลุมมอบหมายใหทำ

แผนการปลูกขาวโดยใชเคร่ืองจักรกลเกษตรใน

แปลงนา และลงดำเนินกิจกรรมในแปลงต้ังแต

เตรียมดิน ปลูก ดูแลกำจัดวัชพืช หน้ำ ใสปุย 

และเก็บเกี่ยว จนนำไปขาย โดยมอบหมายให

นิสิตแตละกลุมทำบัญชีรายรับรายจายในการ

ปลูกขาวแปลงฝกงาน รวมทั้งการแกปญหาที่

เกิดขึ้นระหวางการปลูกขาว 

1. ฝกงานรวมไมนอยกวา 

150 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

2. ตองเขารับการอบรมใน

หัวขอทีก่ำหนด 

3. ประเมินความ

รับผิดชอบ ความต้ังใจ 

ความเอาใจใสงานที่

ไดรับมอบหมาย 

4. ประเมินผลผลงานที่

ไดรับมอบหมาย 

PLO1 

PLO5 

PLO7 

15 ฝกอบรมฯ ในหัวขอที่เหมาะสม

อยางนอย 1 คร้ัง โดยนิสิตตอง 

เขารับการอบรมทกุคร้ัง 

รัตนา CLO1    

 

 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

 (รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ) 

 27 พฤศจิกายน 2564 


