
   
ประมวลการสอน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
 

1. คณะ เกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027499      ชื่อวิชา (ไทย)   ฝึกงานเฉพาะด้านเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร                                   
   จำนวน     1(0-10-5)  หน่วยกิต           (อังกฤษ)    Specific Practicum in Agricultural Machinery and  

  Mechatronics 
 วิชาพ้ืนฐาน   - 

3.  ผู้สอน/คณะผู้สอน 
    1. รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  2. รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ  3. ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป                                                 

 4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน  
  ในเวลาราชการ ยกเว้นช่วงเวลาที่มีการสอน ประชุม หรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 
 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  E-mail :  pongsak.c@ku.th  โทรศัพท ์: 092-7822259 
 รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ    E-mail :  agrrnt@ku.ac.th 
 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป  E-mail :  sombatk9@gmail.com 

5. จุดประสงค์ของรายวิชา 
   5.1 นิสิตไดร้ับความรู้และประสบการณ์จากการปฏบิัติงานในสถานประกอบการหรือในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
 5.2 นิสิตไดร้ับการฝึกทักษะการปฏิบัติในงานด้านเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตลอดจนได้รับการฝึก
ปฏิบัติในงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านเกษตรกลวิธาน ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 5.3 นิสิตไดร้ับการฝึกทักษะด้านคณุธรรม จริยธรรม ระเบยีบวินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย์สุจริต และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
 5.4 นิสิตสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกท่ีดี และสามารถปรับตัวให้เขา้กับสถานการณต์่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
การฝึกงานเฉพาะด้านทางเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  
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6. 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 
- มีทกัษะการนำเสนอ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
เทคโนโลย ี

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

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความตรงตอ่เวลา 
- มีความซือ่สัตย ์
- สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ 
- เกดิความรักใน
วิชาชีพ 
- ติดตามความ
เคลื่อนไหวของข่าวสาร
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 

PLO7 นิสิตสามารถท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่นในฐานะผูน้ า
และสมาชิกท่ีดี และสามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

- ระเบียบการศึกษาขั้น
อุดมศกึษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- หลักการศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 

-เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
-มีทกัษะในการแกปั้ญหาต่างๆ 
 

- มีทกัษะในการน าเสนอ และรบั
ฟัง ความคิดเห็นของเพื่อน
รว่มงาน 

- มีภาวะผูน้ า 
- มีความรบัผิดชอบ 
วินยั ในการท างาน 
- มีความขยนั อดทน 
-มนษุยสมัพนัธใ์นการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

 

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

1. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการฝึกงานและแก้ไขปัญหา ในขณะฝกึงานเฉพาะ
ด้านเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จากหนว่ยงานอื่นทั้งภาคเอกชน 
และภาครัฐ 

2. นิสิตได้ฝึกการเรียนรู้ที่ไดป้รับตัวในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น เรียนรู้กฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เขา้รับการฝกึงาน 

1. ผลการประเมินจากหน่วยงานที่ให้การฝึกงาน 
2. เล่มรายงานผลการฝึกงานของนิสิต 
3. นิสิตนำเสนอสรุปผลการฝึกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง 
4. อาจารย์ไปนิเทศการฝกึงานในสถานประกอบการที่นิสิตเข้ารับ

การฝึกงานโดยการประชุมรว่มกับผู้ควบคุมการฝึกงาน อาจารย์
และนิสิต 



8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน          จำนวนร้อยละ   
 10.1 หน่วยงานท่ีให้การฝึกงานนิสติประเมินผลการปฏิบัติงานของนสิิต   50 

10.2 อาจารย์ประเมินผลการฝึกงานนิสิตในระหว่างการฝึกงาน เล่มรายงานผลการฝึกงานของนิสิต 50        
และการสรุปผลการฝึกงานโดยนสิติด้วยการนำเสนอ  

                  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 

9. เอกสารอ่านประกอบ 
          หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย บทความวิจัย และอื่นๆ และเป็นเอกสารที่ทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์
การเกษตร เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานในแต่ละสถานที่รับฝึกงาน  

10. ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน   
    ครั้งที่/ว-ด-ป ปฏิบตัิการ ผู้สอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 
1 ก่อนเข้ารับการ
ฝึกงานในสถานประ
กอการ 
 

ปฐมนิเทศเพื่อการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงานใน
สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

พงศ์ศักดิ์
และ
คณะฯ 

CLO 1 
CLO 2 

-บรรยายในห้องบรรยาย และตอบ
คำถาม 

-รายงานขอ้เสนอ
โครงการปัญหาพิเศษ 

PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 
PLO 7 

2 ระหว่างการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ 
(8 สัปดาห์) 

ฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

หัวหน้า
งาน/ผู้
ควบคุม
การ
ฝึกงาน
นิสิต 

CLO 1 
CLO 2 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรับผิดชอบ 
- มีความตรงตอ่เวลา 
- มีความซือ่สัตย ์
- สามารถทำงานรว่มกับ
ผู้อื่นได ้
- เกดิความรักในวิชาชีพ 
- ติดตามความเคลือ่นไหว
ของข่าวสารข้อมูลทางการ
วิชาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
- มีภาวะผูน้ า 
- มีความรบัผิดชอบ วินยั 
ในการท างาน 
- มีความขยนั อดทน 
-มีมนษุยสมัพนัธใ์นการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 
PLO 7 
 

3 หลังการฝึกงาน 1. นำเสนอสรุปผลการฝึกงาน
โดยนิสิต 
2. ส่งเล่มรายงานผลการฝึกงาน 

พงศ์ศักดิ์
และ
คณะฯ 

CLO 1 
CLO 2 

บรรยายในหอ้ง ตอบคำถามและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง 

1. เล่มรายงาน 
2. การนำเสนอสรุปผล

การฝึกงาน 

PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 
PLO 7 

 

        
 

ลงนาม    (ผู้รายงาน) 
 (รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวสัดิ์) 
 27 มิถุนายน 2565 


