คู่มือการฝึกงานและข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาฝึกงาน

โดย
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

ก
คานา
การฝึกงาน เป็นการศึกษาวิชาชีพภาคปฏิบัติ เพื่อทดลองนาเอาวิชาชีพในภาคทฤษฎีทดลอง
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง ในสถานประกอบการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน การฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ในสถานที่ จ ริ ง จะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ท างทฤษฎี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ การประกอบอาชีพ
ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง
สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือในวงการธุรกิจ ตลอดจน
ทราบถึ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และเทคนิ ค การฝึ ก งาน สามารถเห็ น วิ ธี ก ารท า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่น เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และให้นักศึกษาฝึกงานทางานร่วมกับผู้อื่น มีการ
เสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบวิชาชีพในอาคต
นอกจากนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ในแต่ละวันที่ได้รับมอบหมายแล้วนักศึกษาต้องทา
รายงานการฝึกงานตามแบบบันทึกการฝึกงานที่กาหนดให้อย่างสม่าเสมอ จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการ
ฝึกงาน เมื่อฝึกงานสาเร็จก็จะมีประสบการณ์ ความชานาญ และทักษะ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการฝึกงาน
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลาหยุด
โทษทางวินัย
ข้อมูลพื้นฐานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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วัตถุประสงค์
1.
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3.
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เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะงานทางด้านการเกตร
เพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับในการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏัติงานจริง
เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงบทบาทชองการเกษตรที่มีต่อสังคม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการฝึกงาน

1.
2.

การแต่งกาย นักศึกษาออกฝึกงานต้องแต่งกายทีสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น และมี
อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากการฝึกงานภาคปฏิบัติ
การปฏิบัติตนโดยทั่วไป
2.1 ต้องมีกิริยามารยาท และพูดจาสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับสถานะภาพนักศึกษา
2.2 ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที ไ ด้ รั บ มอบหมาย สนใจใฝ่ ห าความรู้ จ ากเวลาที่
กาหนดให้ตามความเหมาะสมในการช่วยเหลืองานต่างๆ
2.3 ต้องมีมนุ ษยสั มพัน ธ์ที่ดี ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และขาดความสามัคคีในหมู่คณะ
ผู้ร่วมงาน
2.4 ต้องไม่ทาในสิ่งใดที่เป็นการรบกวนอันจะก่อให้เกิดความราคาญ เสียหายแก่ตนเอง
ผู้อื่น ดังนี้
ไม่ประพฤติผิดชู้สาวไม่ว่ากรณีใดๆ
ไม่เล่นการพนันทุกชนิด
ไม่เสพของมึนเมา และยาเสพติดทุกชนิด
ไม่เที่ยวเตร่หรือจับกลุ่มชุมนุมกัน
ไม่ก่อการทุจริต และลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น
2.5 การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน
ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของฟาร์มมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ต้องตรงต่อเวลา เช่นเดียวกับพนักงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย
ต้องบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวันอย่างละเอียดในขอบข่าย อาทิ งานที่
ปฏิบั ติ ปั ญหาที่เกิดขึ้น แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา ความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ
ต้องกระตือรือร้น ไม่ละเลย ไม่นิ่งดูดาย ทั้งต้องเอาใจใส่ และตั้งใจปฏิบัติงานใน
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ควบคุม และผู้เกี่ยวข้อง
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ต้องรักษากิริยามารยาท และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความรอบคอบ มี ค วามอดทน มี เ หตุ ผ ล ยอมรั บ และพร้ อ มที่ จ ะแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของตนเอง
ต้ อ งศึ ก ษา ระมั ด ระวั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าาแนะน าในการใช้เ ครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ต้องรักษาผลประโยชน์ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
นักศึกษาทุกคนจะต้องนาเสนอการฝึกงานตอเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการฝึ กงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะต้องสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คะแนนต้อง
ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 60 จึ ง จะถื อ ได้ ว่ า ฝึ ก งานส าเร็ จ จากฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลาหยุด

ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่ต้องขอหยุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องแจ้งให้ ผู้ควบคุมการฝึกงาน
ทราบพร้อมทั้งจัดทาใบลาให้แก่สถานประกอบการทุกครั้ง และขึ้นอยู่กับสถานประกอบการจะเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต
เหตุจาเป็นในการขอลาหยุด
-

-

กรณีเจ็บป่วย ต้องขอใบรับรองแพทย์และจัดส่งให้ผู้ควบคุมการฝึกงาน
กรณีการเข้าแสดงตนเพื่อผ่อนผันการตรวจเลื อกเข้ารับราชการทหาร ต้องแจ้งผู้ ควบคุม
และฟาร์มมหาวิทยาลัย ล่วงหน้า 3 วัน และลาตามความจาเป็นในการเข้าตรวจเลือก แต่
ลาได้ไม่เกิน 3 วัน
กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งให้หัวหน้า ผู้ควบคุมการฝึกงานทราบ
พร้อมทั้งจัดทาใบลาให้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัยทุกครั้ง และขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมการฝึกงานจะ
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
โทษทางวินัย

กรณีฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานไปแล้ว นักศึกษาไม่ไป
ฝึกงานหรือไปฝึกงานไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด หรือได้รับรายงานว่านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม
และถูกส่งตัวกลับ หรือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานโดยพลการ ทางฟาร์มมหาวิทยาลัย จะดาเนินการ
ทางวินัย ตามข้อบังคับของทางฟาร์มมหาวิทยาลัย
1.

การเตรียมความพร้อมก่อนการไปปฏิบัติงาน
1.1 ก่อนไปปฏิบัติงาน
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ยืนยันการรายงานตัว
ขอรายละเอียดเรื่องเส้นทางในการเดินทางเข้าปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
กรณีขอที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดที่พักให้ ควรไปรายงานตัวก่อนล่วงหน้า เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มฝึกงาน
1.2 ระหว่างปฏิบัติงาน
การทารายงาน นักศึกษาต้องทารายงานพร้อมๆ ไปกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
รูปแบบการทารายงานอาจเป็นโครงงาน หรืองานประจาที่เสนอขั้นตอนและ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน หรื อ อาจเป็ น งานศึ ก ษาตามความต้ อ งการของ ฟาร์ ม
มหาวิทยาลัย
การประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน ผู้ ป ระเมิ น คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ค วบคุ ม การ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
การนิเทศก์และการประเมินผลการฝึกงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
1.3 หลังการปฏิบัติงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาต้องกลับมานาเสนอผลงาน และจัดส่ง
รายงานการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
1.4 เกณฑ์การประเมินผ่านการฝึกงาน
มีการประเมินการฝึกงาน ผ่านหรือไม่ผ่าน นักศึกษาจะได้รับผลการฝึกงานเป็น
ผ่าน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ส่งรายงานครบถ้วน และส่งทันตามเวลาที่กาหนด
นาเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่ฟาร์มมหาวิทยาลั ย ต่อเจ้าหน้าที่ และผู้
ควบคุมการฝึกงาน
สอบทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีผลการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ข้อมูลพื้นฐานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติความเป็นมา
สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มจากมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2549 ได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งสานักฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยให้รวบรวมโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันไว้ในหน่วยงานนี้ เช่น โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ , โครงการ
อุทยานเกษตรและฟาร์มมหาวิทยาลัย อาเภอพร้าว, ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้
มหาวิ ท ยาลั ย หารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วเพื่ อ ร่ ว มเป็ น ส านั ก ฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว แจ้ ง ให้ ส ภา
1.
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มหาวิทยาลัยทราบ นั้นฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และหารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การผลิตบัณฑิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพนักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจ
เรื่องระบบการทาฟาร์มเพื่อออกไป เป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นตั้งแต่ การเตรียมดิน การเตรียมปุ๋ย การเตรียม
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การดูแลรักษาในระบบเกษตรประณีต การใช้จุลินทรีย์และสารสกัดสมุนไพรเพื่อป้องกัน
และควบคุมศัตรูพืช ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการด้าน
ตลาดเพื่อจาหน่ายซึ่งเป็นการทาการเกษตรแบบครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรในภาคเหนือของ
ประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุด จาเป็นต้องดาเนินการให้เป็น
แบบอย่างแก่นักศึกษาและประชาชน โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชาเกษตรจาเป็นต้องรู้ จาเป็นต้องปฏิบัติจริง
เพื่อออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคต หรือออกไปเป็นผู้จัดการฟาร์มของตนเองหรือบริษัทก็ตาม
จาเป็นต้องให้มีการฝึกงานจนรู้เรื่องอย่างครบวงจรคือรู้จักการวางแผน รู้จักการผลิต รู้เรื่องกระบวนการหลัง
การเก็บ เกี่ย ว รู้ จั กการแปรรู ป และรู้ จั กการตลาด การจัดตั้งฟาร์มมหาวิทยาลั ยจึงเป็นสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาทางด้านการเกษตรและอื่นๆ
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่นานาชาติ”
(Reinventing MJU Farm : Go to International Safety & Sustainable Agricultural Technology
Learning Center)
พันธกิจ
ฟาร์มเกษตรปลอดภัยที่ทันสมัย มีมาตรฐานพร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการเรียน
การสอน งานวิจัย บริการวิชาการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นฟาร์มเกษตรที่เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเกษตที่ปลอดภัย ทันสมัย มี
มาตรฐาน และสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้จากการดาเนินงาน
ของฟาร์มมหาวิทยาลัย นาไปสู่การพึ่งตนเอง
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3.

โครงสร้างและระบบการบริหาร

6
4.

กิจกรรมการฝึกงาน แบ่งเป็น 8 ฐาน
4.1 ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลเพื่อการค้า
มะม่วงในระบบปลอดภัยและอินทรีย์
ลาไยในระบบปลอดภัยและอินทรีย์
พืชต่างถิ่น อาทิ เงาะ ทุเรียน ลองกอง
มะนาวในวงบ่อ
4.2 ฐานเรียนรู้การผลิตพืชผักในระบบปลอดภัย
4.3 ฐานเรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
4.4 ฐานเรียนรู้โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
4.5 ฐานเรียนรู้การผลิตยางพายา
4.6 ฐานเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ป่า ในพื้นที่ โครงการพัฒนาบ้านโปง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.7 ฐานเรียนรู้การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
4.8 การศึกษาดูงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาคผนวก
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แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาฝึกงาน
ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คาอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ต่อไป
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1.เพศ  ชาย
 หญิง
2.อายุ  น้อยกว่า 15 ปี  16-20 ปี  21-26 ปี  มากกว่า 27 ปี
3.กาลังศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส.
 ป.ตรี
 ป.โท
 อื่นๆ (ระบุ)..........
การฝึกงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้นักเรียน/นักศึกษามีความสนใจในด้านใด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1
รายการ)
 ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลเพื่อการค้า (มะม่วงในระบบปลอดภัยและอินทรีย์ , ลาไยในระบบปลอดภัยและ
อินทรีย์, พืชต่างถิ่น อาทิ เงาะ ทุเรียน ลองกอง, มะนาวในวงบ่อ)
 ฐานเรียนรู้การผลิตพืชผักในระบบปลอดภัย
 ฐานเรียนรู้เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
 ฐานเรียนรู้โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
 ฐานเรียนรู้การผลิตยางพารา
 ฐานเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ป่า ในพื้นที่ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
 ฐานเรียนรู้การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
 การศึกษาดูงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ เพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาความรู้
ไปใช้
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ความพึงพอใจด้านผู้สอน/วิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน/วิทยากรมีความ
ชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกงาน/การศึกษาดูงาน
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกงาน/
การศึกษาดูงาน
5. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้
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ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาความรู้
ไปใช้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ประเด็นความคิดเห็น
ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์
การเกษตร
3. ระยะเวลาในการฝึกงานมีความเหมาะสม
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน ฝึกงาน /ศึกษาดู
งาน
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง ฝึกงาน /ศึกษาดู
งาน
3. ความพึงพอใจในภาพรวม
ด้านการนาความรู้ไปใช้
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
2. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
3. ภาพรวมการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

