
 

กระบวนการสงเสริมคุณภาพบัณฑิต 

คณะเกษตร 

 



วิจัยสถาบัน 
ปญหาคุณภาพของนิสิต โดยเปนมมุมองทีส่ะทอนมาจาก

ผูประกอบการ พบวา   

  ขาดความรูเฉพาะดาน ขาดการประยุกตทางวชิาการ 

  มีความสนใจทางดานการเกษตรนอย ฯลฯ 

แผน/แนวทาง 

1.   การเพิ่มจํานวนผูสนใจเขาศึกษา และปรบัเปลี่ยนเจตคติ  

2.   การพฒันาคุณภาพนิสิต 

3.   ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และกลไกการพฒันาอาจารยรุนใหม PLAN 

DO 

นักเรียนมัธยม

(Input) 

1. ประชาสัมพันธ

หลกัสูตร 

2. นสิิตไทยหัวใจ

เกษตร 

นิสิตชั้นปท่ี 1 – 4  

 (Process) 

1. พัฒนาขีดความสามารถดานการรูคิด 

2. ปฐมนิเทศ : สานสายใยผูปกครอง/คณาจารย 

3. พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

4. ผูบริหารพบนิสิต 4 ช้ันป 

5. เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

6. ศึกษาดูงานดานการเกษตร 

7. ฝกงานเบือ้งตน 

8. พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

9. ปจฉิมนิทศ 

ทุกโครงการใช

กระบวนการ PDCA 

ความเปนมา 

บัณฑิต คณะเกษตร

(Output) 

1.  สํารวจภาวการณได

งานทํา/เงนิเดือนเร่ิมตน 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของนายจาง 

ผูประกอบการ 



วิจัยสถาบัน 
ปญหาคณุภาพของนสิิต โดยเปนมุมมองทีส่ะทอนมาจาก

ผูประกอบการ พบวา 

  ขาดความรูเฉพาะดาน   ขาดทกัษะการประยุกตทางวิชาการ 

 ออนวิชาพ้ืนฐาน  

 เช่ือฟงรุนพ่ี 

  มีความสนใจทางดานการเกษตรนอย 

  กรณีที่ทํางานราชการ พบวา ถามีงานอ่ืนที่ดีกวาก็จะลาออก 

  บณัฑิตทีจ่บการศกึษาจากม.รัฐ มักเปนคนขีใ้จนอยถูก

ตําหนิไมได (ขาดความอดทน) มีลักษณะไมยึดติดกับองคกร 

แผน/แนวทาง 
1.   การเพิ่มจํานวนผูสนใจเขาศึกษา และปรบัเปลี่ยนเจตคติ  

2.   การพฒันาคุณภาพนิสิต 

3.   ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และกลไกการพฒันาอาจารยรุนใหม PLAN 

DO 

นักเรียนมัธยม 

(input) 

1. ประชาสัมพันธหลักสูตร 

2. นิสิตไทยหัวใจเกษตร 

นิสิตชั้นปท่ี 1 – 4 (process) 

1. พัฒนาขีดความสามารถดานการรูคิด 

2. ปฐมนิเทศ : สานสายใยผูปกครอง/คณาจารย 

3. พัฒนาระบบอาจารยทีป่รกึษา 

4. ผูบรหิารพบนิสิต 4 ช้ันป 

5. เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

6. ศกึษาดงูานดานการเกษตร 

7. ฝกงานเบือ้งตน 

8. พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

9. ปจฉิมนิเทศ 

ทุกโครงการ 

ใชกระบวนการ 

PDCA 
CHECK 

1.  เพิ่มโครงการใหม 

2.  ปรับเปาหมายโครงการ 

3.  ยกเลิกโครงการ 

ผูบริหาร/ 

คณะกรรมการประจาํคณะเกษตร 

ACT 

บัณฑิต คณะเกษตร 

(Output) 

1.  สํารวจภาวการณได

งานทาํ/เงินเดือนเริ่มตน 

2. ระดบัความพึงพอใจ

ของนายจาง 

ผูประกอบการ 



“กระบวนการสงเสริมคุณภาพบัณฑิต คณะเกษตร” 

(  วงจร PDCA กับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ) 



1. การเพ่ิมจํานวนผูสนใจเขาศึกษา 

และการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 

 การเรียนรูกันระหวางผูปกครอง นิสิต 

อาจารยท่ีปรกึษาและคณาจารย 

รายละเอียดและเปาหมายของแตละโครงการ 



กิจกรรมท่ี 1   จัดสงสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร  

กิจกรรมท่ี 2   พี่แนะนํานองเรียนคณะเกษตร  

กิจกรรมท่ี 3   เดินทางประชาสัมพันธนอกสถานท่ี  (road show) 

กิจกรรมท่ี 4   จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรกับครูแนะแนว 

กิจกรรมท่ี 5   จัดคายนักวิทยาศาสตรเกษตรอนาคต  

1. โครงการประชาสมัพนัธหลักสตูร 



การประชาสัมพันธหลักสูตร 

โดยเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรทั้งภายในและนอก

สถานที ่เพือ่ประชาสัมพันธหลักสูตรกระจายไปตาม

โรงเรียนตางๆ เชน จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท จันทบุรี 

นครราชสีมา 

แผนพับ CD ประชาสัมพันธคณะฯ โครงการ 1 นาทีกับ

วิทยุ มก. ปายประชาสัมพันธ เพื ่อเผยแพรหลักสูตรให

สาธารณชนไดรับทราบ  
(มีเครือขายโรงเรียนที่จัดสงเอกสาร ไมนอยกวา 400 โรงเรียนทั่วประเทศ) 

ใหนิสิตรุนพี่แนะนํานักเรียนรุนนองจากโรงเรียนเกา เขา

มาศึกษาตอในคณะเกษตร โดยอาศัยความสัมพันธและ

ความผูกพันที่มีตอโรงเรียนเกา และความประทับใจใน

คณะเกษตรในการชักชวนรุนนอง โดยคณะเกษตรใหการ

สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางใหกับรุนพี่  



การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกกับครูแนะแนว 

โดยความรวมมือกบัคณะวนศาสตร คณะประมงและคณะเกษตร และจัดโดยคณะเกษตร 

โดยความรวมมือกับคณะวนศาสตรและคณะประมง 

เพื ่อใหครูแนะแนวมีเจตคติที ่ดีตอการเรียนทางดาน

การเกษตร และไดทําความเขาใจในหลักสูตร การเรียน

การสอน แนวทางประกอบอาชีพ   และไดถายทอดความ

เขาใจนั้นๆ ใหนักเรียนทั่วทุกภูมิภาคไดรับทราบ อีกทั้ง

คณะฯ ยังมุงเนนผูท่ีสนใจศึกษาทางดานการเกษตรและมี

ผลการเรียนอยูในระดับดีใหเขาสอบโครงการนิสิตไทย

หัวใจเกษตร 

-  4  ครั้ง (ภาคอีสาน, ตะวันออก, ใต,  เหนอื) 

-  อาจารยแนะแนวเขารวมไมนอยกวา 40 คน 



Agri - Bio Science Camp 

เพื ่อใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 

และ 5 จากทัว่ประเทศ ทีม่ีความสนใจ

กิจกรรมทางดานการเกษตร และมีความ

มุงมั่นทีจ่ะศึกษาตอ เพือ่พัฒนางานทางดาน

วิทยาศาสตรเกษตรในอนาคต สามารถ

ประยุกตความรู ทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (ชีว เคมี ฟสิกส) รวมกับองค

ความรูทางการเกษตร อีกท้ัง คณะเกษตรยัง

มีความมุ งหวังในการคัดเลือกนักเรียนที่

สนใจศึกษา และมีศักยภาพในการพัฒนา

งานทางดานวิทยาศาสตรเกษตร 

ดําเนินการโครงการแลว จํานวน 3 ครั้ง  

มีแนวโนมที่ดีขึ้นทกุป เชน ในปที่ 2  เปดรบัสมัคร 

40 คน มีผูสนใจสมัคร 70 คน  

 นักเรียนมัธยมที่เขาคาย ปที่ 1 สมคัรสอบ

คัดเลือกเปนนิสิต จํานวน 15 คน และกําลังศกึษา

อยูในช้ันปที่ 1 จํานวน 8 คน  



2. โควตารับตรง นิสิตไทยหัวใจเกษตร 

เพื อ่เปดโอกาสใหนักเรียนมัธยมสอบตรง 

เพือ่ใหได นักเรียนมัธยมทีม่ีความสนใจ มี

ศักยภาพ และมีความมุงมัน่ทีจ่ะเรียนในคณะ

เกษตร  

มีแนวโนมที่ดีขึ้นทกุป มีผูสนใจสมัคร 580 คน 



3. การพัฒนาขดีความสามารถดวยความรูคดิ 
เพื ่อใหนิสิตไดมีการคิดอยางมีหลักการ

และเหตุผล (คิดเปน) มีการวางแผนการ

เรียนในคณะเกษตรตั ้งเปาหมายของ

ตนเอง และเตรียมความพรอมกอนการ

เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ใ น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทัง้การ

พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตในการเปน

ผูนํา คุณภาพดานวิชาการและวุฒิภาวะ

ทางสังคม นอกจากนี ้แลวยังเปนการ

เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

นิสิต และอาจารยท่ีปรึกษาดวย 

อาจารยที่ปรึกษาเขารวมกิจกรรมกับนิสิต 

นิสิตผูนํา (ช้ันป4) เขารวม 70 คน  

นิสิตช้ันปที่ 1 เขารวม 290 คน 



4. ปฐมนิเทศนิสิต: สานสายใยผูปกครองและคณาจารย 

เพื่อใหนิสิตและผูปกครองทราบและ

เขาใจขอมูลเกี ่ยวกับสถานศึกษา 

ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า  ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 

ขอบังคับ ขอพึงปฏิบัติในการศึกษา

และการดําเนินชีวิตตั้งแตเขาศึกษา 

อีกทั้งการสานสัมพันธอันดีระหวาง

นิสิต ผูปกครอง กับคณาจารย 

นสิติเขารวม 289 คน  

ผูปกครองเขารวม 190 คน 

จัดกลุมยอยใหนิสิตและผูปกครองทุก

ทานจะไดพบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ

แนะนําการเรียน การใหทุน  
(ตอเนื่องจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถ) 



5. ผูบริหารพบนิสิต 4 ชั้นป 

เพื่อผูบริหารคณะเกษตรไดมีโอกาสพบปะ

นิสิต ชี้แจงสถานภาพปจจุบันของนิสิตแตละ

ชั้นป ขอมูลที่จําเปนตอการศึกษาของนิสิต 

สรางความเขาใจในระบบการศึกษา วิธี

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และใหนิสิต

ไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชนของ

การศึกษา กระตุนใหนิสิตเกิดการไขวหา

ความรู และใช เวลาใหเกิดประโยชนตอ

ตนเอง เพือ่ใหสามารถพัฒนาเปนบุคคลทีม่ี

คุณภาพตอไปในอนาคต อีกทัง้การจัด

โครงการจะชวยสรางความใกลชิดระหวาง

ผูบริหารคณะเกษตรกับนิสิต 

ดําเนินโครงการแลว จํานวน 3 ป  

ผลประเมินพบวานิสิตตองการใหดําเนินโครงการ

ตอเนื่อง  



 

2. การพัฒนาคณุภาพนสิิต 

 



1. การเพิม่พนูความรูทางวชิาการ 

เพื่อใหนิสิตมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น โดยมี

การจัดติวใหกับนิสิตในรายวิชาเคมี 

คณิตศาสตร นอกจากนี้แลวยังมีการ

เ พิ ม่ พู น ค ว า ม รู ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช ง า น

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 



2. การศึกษาดงูานทางดานการเกษตร 

เพื่อใหนิสิตไดมีประสบการณใน

ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ท า ง ด า น

การเกษตรเพื่อนําความรูที่ไดมา

เสริมทักษะในการเรียนรู ในชั ้น

เรียนและนําความรู ที ่ไดไปเปน

แนวทางในการป ระกอบกา ร

ตัดสินใจประกอบอาชีพของนิสิต

ในอนาคต เปดโลกทัศนของนิสิต

ใหกวางขึ้น  

บริษัทเขารวมโครงการไมนอยกวา 16 

บรษิทั 



3. ฝกงานเบื้องตนนิสติ คณะเกษตร 

เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับ

การเกษตรทีจ่ะทําใหนิสิตมีความเขาใจ

ปญหาทางดานการเกษตร และเรียนรู 

วิธีการแกปญหาได ทําใหนิสิตไดมีโอกาส

สัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม 

โดยใชศูนยวิ จัยขาวโพดและขาวฟาง

แหงชาติ สถานีวิจัยปากชอง สถานีวิจัยทับ

กวาง องคการสงเสริมกิจกรรมโคนมแหง

ประเทศไทย เปนแหลงใหความรู 



4. พฒันาทกัษะเพือ่เปนผูประกอบการธรุกิจเกษตร 
(Skill Development For Future Agro preneur)  

เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณตรง

จากสถานประกอบการ เพื่อเปน

ผู ประกอบการธุรกิจเกษตร โดย

ความรวมมือ ระหวาง สมาคมนิสิต

เกาคณะเกษตร กับ สํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  18 

องคกร 



5. เตรียมความพรอมสาํหรับบณัฑติ 

เพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงานให

นิสิตกอนจบการศึกษา และสรางวิสัยทัศนใน

การทํางาน การอยู รวมในสังคมและมุมมอง

ตางๆใหกับนิสิตกับคณาจารย  และความ

ภาคภูมิใจในสถาบัน 



3. ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

และกลไกการพัฒนาอาจารยรุนใหม 



การเตรียมความพรอม 

สูการเปนอาจารยทีป่รึกษามืออาชีพ 

เพื ่อใหความรู  หลักการ แนวทาง 

และเทคนิคในการเปนอาจารยที ่

ปรึกษาที่ดี และใหขอมูลที่ควรทราบ

อาจารยที ่ปรึกษา และกระตุ นให

อาจารยคณะเกษตรไดตระหนักถึง

บทบาทและความสําคัญของอาจารย

ทีป่รึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของ

อาจารยท่ีปรึกษา 



วิจัยสถาบัน 
ปญหาคณุภาพของนสิิต โดยเปนมุมมองทีส่ะทอนมาจาก

ผูประกอบการ พบวา 

  ขาดความรูเฉพาะดาน   ขาดทกัษะการประยุกตทางวิชาการ 

 ออนวิชาพ้ืนฐาน  

 เช่ือฟงรุนพ่ี 

  มีความสนใจทางดานการเกษตรนอย 

  กรณีที่ทํางานราชการ พบวา ถามีงานอ่ืนที่ดีกวาก็จะลาออก 

  บณัฑิตทีจ่บการศกึษาจากม.รัฐ มักเปนคนขีใ้จนอยถูก

ตําหนิไมได (ขาดความอดทน) มีลักษณะไมยึดติดกับองคกร 

แผน/แนวทาง 
1.   การเพิ่มจํานวนผูสนใจเขาศึกษา และปรบัเปลี่ยนเจตคติ  

2.   การพฒันาคุณภาพนิสิต 

3.   ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และกลไกการพฒันาอาจารยรุนใหม PLAN 

DO 

นักเรียนมัธยม 

(input) 

1. ประชาสัมพันธหลักสูตร 

2. นิสิตไทยหัวใจเกษตร 

นิสิตชั้นปท่ี 1 – 4 (process) 

1. พัฒนาขีดความสามารถดานการรูคิด 

2. ปฐมนิเทศ : สานสายใยผูปกครอง/คณาจารย 

3. พัฒนาระบบอาจารยทีป่รกึษา 

4. ผูบรหิารพบนิสิต 4 ช้ันป 

5. เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

6. ศกึษาดงูานดานการเกษตร 

7. ฝกงานเบือ้งตน 

8. พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

9. ปจฉิมนิเทศ 

ทุกโครงการ 

ใชกระบวนการ 

PDCA 
CHECK 

1.  เพิ่มโครงการใหม 

2.  ปรับเปาหมายโครงการ 

3.  ยกเลิกโครงการ 

ผูบริหาร/ 

คณะกรรมการประจาํคณะเกษตร 

ACT 

บัณฑิต คณะเกษตร 

(Output) 

1.  สํารวจภาวการณได

งานทาํ/เงินเดือนเริ่มตน 

2. ระดบัความพึงพอใจ

ของนายจาง 

ผูประกอบการ 



“กระบวนการสงเสริมคุณภาพบัณฑิต คณะเกษตร” 

(  วงจร PDCA กับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ) 



จบการนําเสนอ 
 

ตอบขอซักถาม??? 
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