
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 (400290)
ประจ าปีการศึกษา 2563





การฝึกงานเป็นกระบวนวิชาบังคับ
แกนเกษตร 1 หน่วยกิต

I กระบวนวิชาฝึกงาน 1 (400190) 1 หน่วยกิต

II กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290) 1 หน่วยกิต

III กระบวนวิชาฝึกงาน 3 (xxx390) 3 หน่วยกิต

/สหกิจศึกษาสาขาวิชาเอก (สหกิจ 6 หน่วยกิต)



วัตถุประสงค์
ของการฝึกงาน

• ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และฝึกทกัษะด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

• มีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

• ได้รับประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผูอ้ื่น และมีวินัยในตนเอง

• ได้รับข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละสาขาวิชาเพื่อประกอบการเลือก

เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 

เพื่อให้นักศึกษา



กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290)

• การฝึกงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

• ระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อย 100 ชั่วโมง 
(1 หน่วยกิต เกรด A-F)

• เลือกฝึกงานในโครงการตามความสนใจของแต่ละบุคคล

• ฝึกงานทุกวันพุธ  หรือ เสาร์ – อาทิตย์ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2

• ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1

โครงการเกษตรแบบครบวงจร



นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน       จ านวน 344 คน

การฝึกงาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วงการฝึกงาน

1. ฝึกงานช่วงภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน    241 คน

2. ฝึกงานช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน     8 คน

3. ฝึกงานช่วงภาคการศึกษาที่ 2  จ านวน 95 คน

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน 400290 
ประจ าปีการศึกษา 2563



ก าหนดการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563
หัวข้อ ระยะเวลา

ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบหัวหน้าโครงการ
แต่ละโครงการ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ออนไลน์ ผ่าน Application  Zoom

เริ่มฝึกงาน
ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 21  ตุลาคม 

2563
(บางโครงการอาจจะเริ่มฝึก วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 
2563)

ฝึกงานปิดภาคการศึกษาท่ี 1 วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 10 มีนาคม 
2564  (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึก วันพุธที่ 9 ธันวาคม 
2563 )



ก าหนดการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563
หัวข้อ ระยะเวลา

การน าเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา

ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 ในวันพุธที่  28 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ล าเพาพงศ์  /  
ออนไลน์ผ่าน Appication Zoom

ฝึกงานปิดภาคการศึกษาท่ี 1 และ
ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2

ในวันพุธที่  17 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ล าเพาพงศ์



1. ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน  22 โครงการ

2. ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน    1 โครงการ

3. ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2  จ านวน  14 โครงการ

จ านวนโครงการที่เข้าร่วมการฝึกงาน 400290 
ประจ าปีการศึกษา 2563



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

1 เรียนรู้โลก
แมลง

15 คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี
สาขา

กีฏวิทยา

2 เรียนรู้เช่ือมโยง
ถึงความส าคญั
ของหมอพืช
และงานด้าน
โรคพืชต่อ
การเกษตร

13 คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี
สาขา

โรคพืช



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

3 ธรุกิจจ าลอง : 
เกษตรปลอด
สารพิษ

10 9 ผศ.ดร.  
ประทานทิพย ์  กมล

พฒันา
เศรษฐกิจ
เกษตร

4 การจดัการ
และการผลิต
โคนม   โคเน้ือ
แปลงหญ้า 
แพะ แกะ 
กระต่าย

20 4 คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี
ภาควิชา

สตัว
ศาสตร์
และ

สตัวน์ ้า



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

5 การจดัการ
และการผลิต
สกุร

10 3

คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี
ภาควิชา

สตัว
ศาสตร์
และ

สตัวน์ ้า6 การจดัการ
และการผลิต
สตัวปี์ก

10



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

7 การจดัการ
และการผลิต
สตัวน์ ้า

12 12 คณาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี
ภาควิชา

สตัว
ศาสตร์
และ

สตัวน์ ้า

8 การผลิต
ไม้ดอก
เป็นการค้า

11 6
ศ.ดร.โสระยา  ร่วมรงัษี พืชสวน



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

9 การผลิต
กล้วยไม้
เชิงคณุภาพ

8 4 นายณัฐดนัย  
สเุมธาโชติพงศ์

พืชสวน
10 การผลิต

เมลอนและ
เหด็ครบวงจร

5 ผศ.ดร.จฑุามาส คุ้มชยั
ผศ.ดร.พิมพใ์จ สีหะนาม



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63

ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม 

1
เทอม 
2

11 การส ารวจ
และการศึกษา
การใช้
ประโยชน์
สมุนไพร
พืน้บ้านใน
ภาคเหนือ

5
ผศ.ดร.สรณะ  สมโน  

และ
นส.จิรชัยา  วิเศษโกมลมาศ

พืชสวน



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม 

1
เทอม 
2

12 การผลิต
พืชสวน
ครบวงจร

4 ดร.นครรินทร ์   จีอ้าทิตย์
นาย กมล   ทิพโชติ

พืชสวน13 การปลกูและ
การผลิตต้น
พนัธุส์ตรอว์
เบอรรี์
ปลอดโรค

7 2 ผศ.ดร.ดรณีุ  นาพรหม



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

14 ปฐพีศาสตร์
ครบวงจร

6 คณาจารยแ์ละ
นักวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา

ปฐพี
ศาสตรฯ์

15 การผลิตพืชไร่
แบบครบวงจร

15 ดร.ปณิตา บญุสิทธ์ิ พืชไร่

16 ทรพัยากรป่า
ไม้และ
วนเกษตร

16 15 คณาจารยส์าขาวิชา เกษตรท่ีสงู
และ

ทรพัยากร
ธรรมชาติ



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

17 การปลูกข้าว
แบบครบวงจร

1 เจ้าหน้าท่ีศนูยฯ์ ศนูย์
วิจยัข้าว
ล้านนา

18 นักวิทยาศาสตร์
เกษตร

4 นส.ปาริชาติ   ภมิูเทศ ศนูย์
บริการ

วิชาการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

19 ธรุกิจเกษตร : 
ร้าน CMU Steak 
and Coffee และ
ร้านเกษตร มช.

12 10 เจ้าหน้าท่ีศนูยฯ์



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

20 การผลิตพืช
ปลอดสารพิษ
ครบวงจรแบบ
ครบวงจร

28 3 เจ้าหน้าท่ีศนูยฯ์ ศนูย์
วิจยัระบบ
ทรพัยากร
เกษตร

21 การผลิตปุ๋ ย
อินทรีย ์– ชีวภาพ
และวสัดปุลกู
ส าหรบัใช้ในการ
ผลิตพืชเพ่ือรกัษา
ส่ิงแวดล้อมแบบ
ครบวงจร

8
นายสมศกัด์ิ จีรตัน์

ศนูยวิ์จยั 
สาธิตและ
ฝึกอบรม
การเกษตร
แม่เหียะ



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

22 เทคนิค
เบือ้งต้นใน
การใช้
เครื่องจกัรกล
เกษตรแบบ
ครบวงจร

2 ว่าท่ีร้อยตรี

กฤษฏ์ ใจปัญญา

ศนูยวิ์จยั 
สาธิตและ
ฝึกอบรม
การเกษตร
แม่เหียะ



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

23 การจดัการ
การผลิตล าไย
และมะม่วง
แบบครบวงจร

10 นางพชัรินทร์ ปลกุเสก ศนูยวิ์จยั 
สาธิตและ
ฝึกอบรม
การเกษตร
แม่เหียะ

24 การปลูกและ
ผลิตกาแฟ
อะราบิก้าแบบ
ครบวงจร

15 16 เจ้าหน้าท่ีศนูยฯ์ ศนูยวิ์จยั
และ

ฝึกอบรม
ท่ีสงู



โครงการฝึกงาน ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบเทอม

1
เทอม
2

25 การจดัการ
ผลิตเกษตร
ด้วย
เทคโนโลยีหลงั
การเกบ็เก่ียว

5 เจ้าหน้าท่ีศนูยฯ์ เทคโนโลยี
หลงัการ
เกบ็เก่ียว



โครงการฝึกงาน  ปิดภาคการศึกษาท่ี 1 / 63
ล าดบั
ท่ี

หวัข้อโครงการ จ านวน (คน) ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวิชา/
หน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบปิดเทอม 1

1 ฟ้ืนฟรูะบบ
นิเวศด้วย 
“ของป่า” 
คืนถ่ิน

8 อ.ดร.
สรีุรตัน์   ลคันาวิเชียร

เกษตรท่ี
สงูและ

ทรพัยากร
ธรรมชาติ



1. ผ่านกระบวนวิชาฝึกงาน 1 (400190) แล้ว

2. ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2

3. ต้องลงชื่อเพื่อขอรับการฝึกงานในโครงการที่ก าหนดตามประกาศ

4. ต้องฝึกงานให้ชั่วโมงครบ 100 ชั่วโมง 
เวลาฝึกงานต้องไม่น้อยกว่า 80% (น้อยกว่า 80% ได้ F)

ถ้าจ าเป็นต้องขาด/ไม่ครบ ต้องชดเชยส่วนที่ขาดไป
(มีผลต่อเกรด)

เงื่อนไขของกระบวนวิชา



เกณฑ์การประเมินล าดับขั้น

1. 40 คะแนน ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ความสนใจใฝ่รู้ ของแต่ละรายบุคคล

2. 40 คะแนน ประเมินจากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ในแงคุ่ณภาพและประสิทธิภาพของงาน ของกลุ่ม

3. 10 คะแนน ประเมินจาก รายงานของกลุ่ม
(เนื้อหารายงาน รูปแบบ การอ้างอิงและความคิดเห็น)

4. 10 คะแนน ประเมินจาก การน าเสนอผลงานของกลุ่ม
และ การเข้าร่วมฟังการน าเสนอ

คะแนน 100 % แบ่งเป็น



รายการประเมินและวัดผล ดีมาก ดี พอใช้ น้อย

1. ความสามารถในการเรยีนรู้งานและ
ท างานเป็นกลุ่ม

2. มีความคิดสร้างสรรค์และความ
สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้

3. ความใส่ใจกระตือรือร้นในการท างาน

4. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5.   ความประพฤติและการรักษาวินยั

การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1234



รายการประเมินและวัดผล ดีมาก ดี พอใช้ น้อย

6. ความเป็นผู้น า  ความกล้าแสดงออก
และเชื่อมั่นในตนเอง

7.    การรู้จักกาลเทศะ  และมีสัมมาคารวะ

8. ความมมีนุษยสัมพันธ์  และมีน้ าใจ

9. ความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์
และความเครียดได้ดี

10.   การมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้อย่างมี
ความสุข

การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (40คะแนน)
1234



รายการประเมิน คะแนนที่ได้

1. คุณภาพของงานของกลุม่  ( 20 คะแนน)

2. ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม  (20 คะแนน)

การประเมินผลงานกลุ่ม (40 คะแนน)



การประเมินผลการน าเสนองาน (10 คะแนน)

1. เรียบเรียงเนื้อหาการฝึกงาน เนื้อหาสาระวิชาการ

2. การเตรียมตัวของผู้น าเสนอ ลักษณะการน าเสนอน่าสนใจ 
และความเหมาะสมของการแต่งกาย

3. ความเหมาะสมสวยงามของสื่อการน าเสนอ

4. การรักษาเวลาในการน าเสนอ น าเสนอ 10 นาที ถาม 5 
นาที (เลยเวลาน าเสนอ 1 นาทีหัก 1 คะแนน)

5. การตอบค าถาม 



นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับฟัง
การน าเสนอผลการฝึกงานของทุกโครงการ



ก าหนดวันน าเสนอผลการฝึกงาน
โครงการเกษตรแบบครบวงจร

เฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

หรือ ออนไลน์ ผ่าน Application Zoom



ก าหนดวันน าเสนอผลการฝึกงาน
โครงการเกษตรแบบครบวงจร

เฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน
ปิดภาคการศึกษาท่ี 1  และ  ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์



การประเมินผลรายงาน (10 คะแนน)

1. เป็นการเขียนเรียบเรียงการฝึกงานโดยกลุ่มเอง 
ไม่ได้คัดลอกมา

2. เนื้อหาสาระวิชาการ มีการเขียนอ้างอิงเมื่อน าผลงานของผู้อื่นมา
อ้าง (อ้างอิงเนื้อหา รูป ตาราง อย่างถูกต้อง)

3. ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน

4. ความคิดเห็น ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาและอุปสรรค



รูปแบบรายงานฝึกงาน 
อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หัวข้อขนาด 18 ตัวหนา 

1. ปก : แบบฟอร์มตัวอย่างปกรายงาน  (ตามเอกสารแนบ)
2.    กิตติกรรมประกาศ: ค าขอบคุณ 
3. สารบัญ : เลขหน้าส่วนประกอบของรายงานมุมบนขวา
4. สารบัญตาราง
5.    สารบัญภาพ
6.    บทน า : ฝึกงานที่ไหน ช่วงเวลาฝกึ 
7. หัวข้อการฝึกงาน: รายละเอียดการฝึกงาน แทรกด้วยการอ้างอิงขอ้มูล

จากแหล่งข้อมูลอื่น 
8.    สรุป: ฝึกแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
9. ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค



10. เอกสารอ้างอิง



เอกสารอ้างอิง



ข้อพิจารณาในการให้ล าดับอักษรขัน้

 ต้องมีเวลาฝึกงาน  ครบ 80 % จึงจะผ่าน

 กรณีมีเวลาฝึกงาน (รวมชดเชยแล้ว) 
ไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  เกรดลด 1 ระดับ

A B+ B C+ C D+ D F



เกณฑ์การให้ล าดับขั้น
85   ขึ้นไป A
80 – 84.99 B+

75 – 79.99 B
70 – 74.99 C+

65 – 69.99 C
60 – 64.99 D+

55 – 59.99 D



ตัวอย่างการให้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน



นักศึกษาที่ได้รับ
อักษรล าดับขั้น   A



แบบประเมินผลการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร (รายบุคคล)
กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อโครงการ  “xxx”
1. ชื่อ-นามสกุล.....นาย  ขยัน  จริงใจ…..รหัส ...600810xxx.…
2. ให้ประเมินผลเชิงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของนักศึกษาที่เข้ารับฝึกงาน  โดยใส่เครื่องหมาย  √ ในแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม    
40 คะแนน)

รายการประเมินและวัดผล
ดีมาก
(4)

ดี
(3)

พอใช้      
(2)

น้อย
(1)

1.  ความสามารถในการเรียนรู้งานและท างานเป็นกลุ่ม 4

2.  มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3

3.  ความใส่ใจและกระตือรือร้นในการท างาน 4

4.  ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4

5.  ความประพฤติและการรักษาวินัย 4

6.  ความเป็นผู้น า ความกล้าแสดงออกและเชื่อม่ันในตนเอง 3

7.  การรู้จักกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะ 4

8.  ความมีมนุษยสัมพันธ์ และมีน้ าใจ 4

9.  ความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ดี 4

10.  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 4

คะแนนประเมินและวัดผลเชิงพฤติกรรมของผู้ฝกึงานในข้อ 2 ได้คะแนนรวม.............38...............คะแนน 



3. ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม แบ่งเป็น 2 รายการ ดังนี้ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

รายการประเมิน คะแนนที่ได้

1.  คุณภาพของงาน ของกลุ่ม (20 คะแนน) 19

2. ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม (20 คะแนน) 19

คะแนนรวม............ 38..........คะแนน
4. คะแนนการน าเสนอผลการฝึกงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)   ได้ ................8.94..........  คะแนน

5. คะแนนรายงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ได.้..................7.80......... คะแนน

รวมได้คะแนนทั้งหมด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ได้ ......... 92.74......... คะแนน



นักศึกษาที่ได้รับ
อักษรล าดับขั้น   C+



แบบประเมินผลการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร (รายบุคคล)

กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อโครงการ  “xxx”
1. ชื่อ-นามสกุล.....นางสาว แสนดี ร่าเริง…..รหัส ...600810xxx.…
2. ให้ประเมินผลเชิงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของนักศึกษาที่เข้ารับฝึกงาน  โดยใส่เครื่องหมาย  √ ในแต่ละด้าน 

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

รายการประเมินและวัดผล
ดีมาก
(4)

ดี
(3)

พอใช้
(2)

น้อย
(1)

1.  ความสามารถในการเรียนรู้งานและท างานเป็นกลุ่ม 2

2.  มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3

3.  ความใส่ใจและกระตือรือร้นในการท างาน 3

4.  ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3

5.  ความประพฤติและการรักษาวินัย 2

6.  ความเป็นผู้น า ความกล้าแสดงออกและเชื่อม่ันในตนเอง 3

7.  การรู้จักกาลเทศะ และการมีสัมมาคารวะ 3

8.  ความมีมนุษยสัมพันธ์ และมีน้ าใจ 3

9.  ความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ดี 3

10.  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2

คะแนนประเมินและวัดผลเชิงพฤติกรรมของผู้ฝกึงานในข้อ 2 ได้คะแนนรวม...............27.............คะแนน 



3. ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม แบ่งเป็น 2 รายการ ดังนี้ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

รายการประเมิน คะแนนที่ได้

1.  คุณภาพของงาน ของกลุ่ม (20 คะแนน) 15

2. ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม (20 คะแนน) 15

คะแนนรวม............ 30..........คะแนน

4. คะแนนการน าเสนอผลการฝึกงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ได้ .............8.13..... คะแนน

5. คะแนนรายงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ได้ .............9.20..... คะแนน

รวมได้คะแนนทั้งหมด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ ...........74.33..... คะแนน



 นักศึกษาที่ฝึกงานภาคที่  1/2563
 นักศึกษาที่ฝึกงานปิดภาคที่  1/2563
 นักศึกษาที่ฝึกงานภาคที่  2/2563

ให้ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน 2 (400290)  
ในภาคเรียนที่  2/2563  

การลงทะเบียนฝึกงาน



ประมวลภาพ
ตัวอย่าง

กิจกรรมการฝึกงาน 2 



โครงการ “เรียนรู้โลกแมลง”
เกบ็ตัวอย่างแมลงจากต้นกาแฟ

ทดลองวางกับดักล่อแมลงวันผลไม้
ทดลองการท าชาขากใบม่อน

การสาวไหม



โครงการ “เรียนรู้เช่ือมโยงถึงความส าคญัของหมอพืช
และงานด้านโรคพืชต่อการเกษตร”

การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ



การปลูกผกั - ยา้ยกลา้

เจาะหลุมแปลง หรือใชพ้ลาสติกคลุมกอ่นยา้ยปลูกและน าตน้กลา้ท่ีเพาะไวล้งไปปลูกในแปลง

50

โครงการ “การผลิตพืชปลอดสารพิษ
แบบ  Smart  agricultural  Practices”



โครงการ “การจัดการการผลิตสกุร”

การผสมพันธุ์แบบผสมเทียม



โครงการ “การจัดการและการผลิตโคนม โคเนื้อ แปลงหญ้า”

การให้นมลูกโค

อัตราส่วน1 : 9 (นมผงต่อน ้า)



โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์น้ า”

การเพาะเลี้ยง

การท าน้ าเขยีว การท าไรแดง



การเพาะเลี้ยง (ต่อ)

การเตรียมพ่อแม่พันธ์ุ 
การเทียบพ่อแม่พันธุ์ 

การเตรียมบ่อพันธุ์ การปล่อยปลาลงบ่อ



โครงการ “การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า”

เจาะหลุมปลูก

วางหัวพันธุ์ลงหลุม

ปลูกในหลุม

ขุดท าร่องส าหรับปลูก

ปักป้ายชื่อพันธุ์

ปลูกในร่องการปลูกแกลดิโอลัส



โครงการ “การผลิตกล้วยไม้เชงิคุณภาพ”
1.การน้าต้นกล้าออกจากขวด



โครงการ “การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร”
ปักหลกั







โครงการ “การส ารวจและการศึกษาการใชป้ระโยชน์
สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ”

การปลูกพืชวงศ์ขิงข่า



สายพนัธุข์องสตรอวเ์บอรร์ีใ่นโรงเรอืน

พนัธุพ์ระราชทาน80

พนัธุ3์29

Florentica

Malca

Even

โครงการ “การผลิตสตรอวเ์บอรร่ี์ในโรงเรือน”



โครงการ “การผลิตพืชไร่ครบวงจร”

การนวดขา้วสาลี



การปลูกผกั - ยา้ยกลา้

เจาะหลุมแปลง หรือใชพ้ลาสติกคลุมกอ่นยา้ยปลูกและน าตน้กลา้ท่ีเพาะไวล้งไปปลูกในแปลง
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โครงการ “การผลิตพืชปลอดสารพิษ
แบบ  Smart  agricultural  Practices”



โครงการ “ธุรกิจเกษตร”



ร้านเกษตร มช.
(AGRI CMU SHOP)

รับสินค้า

จัดเรียงสินค้า
cashier

เติมสินค้าในช้ัน



โครงการ “การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบ 
Smart Agriculture Practices”

การปลกูข้าวปลอดสารพิษและการจดัการวชัพืชในแปลงนา

ก าจดัวชัพชืในนา
โดยใชเ้ครือ่งจกัร

ก าจดัวชัพชืในนา
โดยใชม้อืถอน

ก าจดัวชัพชืในนาโดยใชจ้อบ



โครงการ “การปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร”

การล้างเมล็ดกาแฟด้วยมือและเครื่องลา้งเมือก



“…การที่บุคคลจะน้าวิชาความรู้ความสามารถของตนมาปฏิบัติให้ส้าเร็จผลที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์อย่างแท้จริงได้ จ้าเป็นต้องอาศัยความเห็นความเข้าใจที่กระจ่าง แจ่มแจ้ง       
อันเรียกว่า ปัญญา เป็นเครื่องชี ชัดตัดสิน ปัญญา ความเห็นความเข้าใจชัดนี  จะเกิดได้ก็
เฉพาะเมื่อมีการฝึกฝนที่ถูกและสมควร ซึ่งหมายถึงฝึกการกระท้า ความประพฤติทั งปวงให้
อยู่ในระเบียบที่สุจริตดีงาม ฝึกความคิดจิตใจให้หนักแน่นและความมั่นคงในความเป็นกลาง 
จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใดกรณีใด ก็อาศัยเหตุผล ความถูกต้อง เหมาะสมเป็นหลัก ให้จน
ประจักษ์ในความจริง ไม่ปล่อยทิ งไว้เป็นปัญหา…”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๔



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง
ขณะฝึกงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือด้วยน้ าสบู่
ในบริเวณพื้นที่ฝึกงานตามความเหมาะสม

ก าหนดช่องทางการเข้าออก เพื่อให้สามารถ
คัดกรองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ต้องสวมหน้ากากอนามัย และ face shield 
ทุกครั้ง



• ท าความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัส
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ตามความเหมาะสม
ของความถี่ในการใช้งานพื้นที่

• จัดให้มีการระบายอากาศที่
หมุนเวียน ถ่ายเทได้ดี เปิดประตู 
หน้าต่าง หรือพัดลมดูดอากาศ



• จัดสถานที่ให้สามารถเว้นระยะห่างของผู้เรียนให้เหมาะสม

Social 

Distancing

1-2m

รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ https://cmu.to/VlDGt

https://cmu.to/VlDGt


ขอให้เรียนรู้จากการฝึกงาน
อย่างมีความสุข 


