
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน   ไชยวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ

หลักสูตร

ปฐมนิเทศการฝึกงาน 2
(400290)

ประจ าปีการศึกษา 2565





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)



ผลลัพธ์การเรียนรูข้องกระบวนวิชา 
(Course Learning Outcomes: CLO)

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานและมีทักษะที่สอดคลอ้งกับโครงการ
ที่ได้ฝึกปฏิบัติงาน



กระบวนวิชาฝึกงาน 2 (400290)

• การฝึกงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

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

• เลือกฝึกงานในโครงการตามความสนใจของแต่ละบุคคล

• ฝึกงานทุกวันพุธ  หรือ เสาร์ – อาทิตย์ ในภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาท่ี 2 และปิดภาคการศึกษาท่ี 1

โครงการเกษตรแบบครบวงจร



นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน     

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน   153 คน

ปิดภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวน     39 คน

ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน   100 คน

รวม     จ านวน 292  คน

จ านวนนักศึกษาฝึกงาน 2 
(กระบวนวิชา 400290)

ปีการศึกษา 2565



ก าหนดการฝึกงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2565

➢ ก าหนดปฐมนิเทศนักศกึษาและพบหัวหน้าแต่ละโครงการ
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. 

➢ เริ่มฝึกงาน : ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1
ตั้งแต่วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ถึง  วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
ในรูปแบบออนไซต์ (Onsite)

➢ การน าเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา
ในวันพุธที่  19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร



ก าหนดการฝึกงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2565

➢ เริ่มฝึกงาน : ส าหรับปิดภาคการศกึษาที่ 1
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 - วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
ในรูปแบบออนไซต์ (Onsite)

➢ เริ่มฝึกงาน : ส าหรับภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
ในรูปแบบออนไซต์ (Onsite)

➢ การน าเสนอผลการฝึกงานของนกัศึกษา
ในวันพุธที่  15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 



โครงการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

ล าดับ
ที่

หัวข้อโครงการ ภาควิชา / สาขาวิชา /
ศูนย์ / หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

1 เรียนรู้โลกแมลง กีฏวิทยา

2 เรียนรู้เชื่อมโยงถึงความส าคัญของหมอพืชและ
งานด้านโรคพืชต่อการเกษตร

โรคพืช

3 โครงการ "เสริมสร้างทกัษะการเรียนรูแ้ละท างาน
ร่วมกับชุมชน”

พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร

4 โครงการ "การประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินคา้
เกษตร ในยุค New Normal"

พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร



ล าดับ
ที่

หัวข้อโครงการ ภาควิชา / สาขาวิชา /
ศูนย์ / หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 การจัดการและการผลติสุกร

สัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ า

6 การจัดการและการผลติสัตว์ปีก

7 การจัดการและการผลติโคนม   โคเนื้อ แปลง
หญ้า แพะ แกะ กระต่าย

8 การจัดการและการผลติสัตว์น้ า

โครงการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565



ล าดับ
ที่

หัวข้อโครงการ ภาควิชา / สาขาวิชา /
ศูนย์ / หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 โครงการ "การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า"

พืชสวน

10 โครงการ "การผลิตกลว้ยไม้คุณภาพ"

11 โครงการ "การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร"

12 โครงการ "การส ารวจและการศึกษาการใช้
ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ"

โครงการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565



ล าดับ
ที่

หัวข้อโครงการ ภาควิชา / สาขาวิชา /
ศูนย์ / หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

13 โครงการ "การปลูกและการผลิตต้นพันธุ์สตรอว์
เบอรีปลอดโรค"

พืชสวน

14 โครงการ "ปฐพีศาสตร์ครบวงจรส าหรบัสวนไม้
ผลผสมผสาน"

ปฐพีศาสตร์

15 โครงการ "การผลิตพืชไร่แบบครบวงจร" พืชไร่

16 โครงการ "ภาคเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ"

เกษตรที่สูง
และทรัพยากร

ธรรมชาติ

โครงการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565



ล าดับ
ที่

หัวข้อโครงการ ภาควิชา / สาขาวิชา /
ศูนย์ / หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

17 โครงการ “นักวิทยาศาสตรเ์กษตร” งานบริหาร
งานวิจยัฯ

18 โครงการ "ธรุกิจเกษตร : ร้าน CMU Steak and 
Coffee - ร้านเกษตร มช.” 
(ฝึกงานวนัพธุ)

ศนูยบ์ริการ
วิชาการและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565



ล าดับ
ที่

หัวข้อโครงการ ภาควิชา / สาขาวิชา /
ศูนย์ / หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 โครงการ “การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบครบวงจร"
ศูนย์วิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร20 โครงการ "ไม้ผล"

21 โครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพและวัสดุปลูก
ส าหรับใช้ในระบบการผลิตพืชที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
แบบครบวงจร"

ศูนย์ วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตร

แมเ่หียะ

22 โครงการ "เทคนิคเบื้องต้นในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
แบบครบวงจร"

โครงการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565



ล าดับ
ท่ี

หัวข้อโครงการ ภาควิชา  / สาขาวิชา/
ศนูย ์/ หน่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบ

23 โครงการ “การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบ
ครบวงจร”

ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมที่สูง

24 โครงการ " การจัดการผลิตผลเกษตรด้วย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว"

ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว

โครงการฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2565



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 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
ในแง่คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 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
สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

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. ความมีมนุษยสัมพันธ์  และมีน้ าใจ

9. ความอดทนสามารถควบคุมอารมณ์
และความเครียดได้ดี

10.   การมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้อย่างมี
ความสุข

1234

การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)



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 (เกินเวลาน าเสนอ 1 นาทีหัก 1 คะแนน)

5. การตอบค าถาม 



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 ช่วงเวลาฝึก 
7. หัวข้อการฝึกงาน: รายละเอียดการฝึกงาน แทรกด้วยการอ้างอิงขอ้มูล

จากแหล่งข้อมูลอื่น 
8.   สรุป: ฝึกแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
9. ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค



10. เอกสารอ้างอิง



10. เอกสารอ้างอิง



ข้อพิจารณา
ในการให้ล าดับอักษรขั้น

 ต้องมีเวลาฝึกงาน  ครบ 80 % จึงจะผ่าน

 กรณีมีเวลาฝึกงาน (รวมชดเชยแล้ว) ไม่ครบ   

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



➢ นักศึกษาที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่  1 / 2565
➢ ปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ 
➢ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2565

ให้ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน 2 (400290)  
ในภาคการศึกษาที่  2/2565



ประมวลภาพ
ตัวอย่าง

กิจกรรมการฝึกงาน 2 



โครงการ “เรียนรู้โลกแมลง”
เก็บตัวอย่างแมลงจากต้นกาแฟ

ทดลองวางกับดักล่อแมลงวันผลไม้
ทดลองการท าชาขากใบม่อน

การสาวไหม



โครงการ “เรียนรู้เชื่อมโยงถึงความส าคัญของ
หมอพืชและงานด้านโรคพืชต่อการเกษตร”

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 



โครงการ “การจัดการการผลิตสุกร”
การผสมพันธุ์แบบผสมเทียม



โครงการ “การจัดการและการผลิตโคนม 
โคเนื้อแปลงหญ้า”การให้นมลูกโค

อัตราส่วน1 : 9 (นมผงต่อน้ า)



โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์น้ า”
การเพาะเลี้ยง

การท าน้ าเขียว การท าไรแดง



การเพาะเลี้ยง (ต่อ)

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ การเทียบพ่อแม่พันธุ์ 

การเตรียมบ่อพันธ์ุ การปล่อยปลาลงบ่อ



โครงการ “การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า”

เจาะหลุมปลูก

วางหัวพันธุ์ลงหลุม

ปลูกในหลุม

ขุดท าร่องส าหรับปลูก

ปักป้ายชื่อพันธุ์

ปลูกในร่องการปลูกแกลดิโอลัส



โครงการ “การผลิตกล้วยไม้
คุณภาพ”1.การน าต้นกล้าออกจากขวด



โครงการ “การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร”
ปักหลกั







โครงการ “การส ารวจและการศึกษาการใช้
ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ”

การปลูกพืชวงศ์ขิงข่า



โครงการ “การผลิตพืชไร่ครบวงจร”

การนวดข้าวสาลี



การปลูกผัก - ย้ายกล้า
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เจาะหลุมแปลง หรือใช้พลาสติกคลุมก่อนย้ายปลูกและน าต้นกล้า
ที่เพาะไว้ลงไปปลูกในแปลง

โครงการ “การผลิตพืชปลอดสารพิษ
แบบ  Smart  agricultural  Practices”



โครงการ “ธุรกิจเกษตร”



ร้านเกษตร มช.
(AGRI CMU SHOP)

รับสินค้า

จัดเรียงสินค้า
cashier

เติมสินค้าในชั้น



โครงการ “การปลูกและการผลิต
กาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร”การล้างเมล็ดกาแฟด้วยมือและ

เครื่องล้างเมือก



ขอให้เรียนรู้จากการฝึกงาน
อย่างมีความสุข


