
ผูปกครองโวย .... มหา’ลัยตบเทาข้ึนคาเทอม 
รมว.ศึกษา ส่ังตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงดวน

่ ่ ปิ ิ ี่ป ิ ี ิ ั

ท้าทาย รมว .ใหม่หรือต่อต้านนโยบายแต่อย่างใด  
พร้อมเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว  
โ ่ ื่ ี้ ้ ็ ิ

เปดเทอมรอน มหา ’ลัยตบเทาปรับขึ้น          
คาเทอม  หลังถูกตัดงบประมาณตอเน่ือง

2 มหา’ลัยไทยเจง 
ติด 1 ใน 30 ของโลก

เนืองแน่น - หลังปิดฉากละครดัง คนแห่จองแพ็คเก็ต Agri-
Therapy ของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมบําบัด  จ.แม่ฮ่องสอน และ
เชียงรายท้ังแบบ 1 Week และ 1 Month คิวเต็มแน่นถึงต้นปี
หน้า 

แหล่งข่าวเปิดเผย มติทีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ได้มีการหารือและทบทวนกรณีดังกล่าวอย่างรอบคอบ
แล้ว  ก่อนตัดสินใจร่วมกันข้ึนค่าเทอม  ปฏิเสธเจตนา

โดยจะแถลงข่าวเพือชีแจงสาเหตุและข้อเท็จจริง
ท้ังหมดในสัปดาห์หน้า  หวังผู้ปกครองและสังคมจะ
เข้าใจ  (อ่านต่อหน้า 5)

ตด 1 ใน 30 ของโลก 
สาขาเกษตรและปาไม
Quacquarelli Symonds  เผยผล QS World 
University Ranking by Subject ปี 2022 สาขา 
Agriculture & Forestry  2 มหาวิทยาลัยชื่อดังของ
ไ ิ ั ั ใ โ โ ็ ใ

พร้อมหน้า - สภาคณบดีสาขาเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
ื่

มติราษฎร
ปท่ี 9 ฉบับท่ี  195 วันจันทรท่ี 18 กรกฎาคม 2565

มหา’ลัยสอนเกษตร จับมือรื้อระบบ 
จัดระเบียบใหม  แกปญหาเด็กไทย

ไทยติดอันดับ 1 ใน 30  ของโลก   โดยเป็น 2 ใน 5 
ของเอเชีย รองจากญี่ปุ่น (อ่านต่อหน้า 5)

Agriculture Deans Meeting 2022 in Thailand เมือ
วันท่ี 15 กรกฎาคมท่ีผ่านมา

หนังสือพิมพมติราษฎรรายวัน

สมาชิกอาเซียนเช่ือมั่น ... 
สงเด็กตอเกษตร มหา’ลัยไทย

ลดฮวบหลัง รมว. ศึกษาปฏิเสธไมอุม
พัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน หวังช่วยพัฒนา
บุคลากรผ่านงานวิจัย และผลิตงานวิจัยเชิงพาณิชย์
เพิ่มข้ึน  เน้นการ share resource ระหว่าง
มหาวิทยาลัย มาตรการที่ 3 สร้างความร่วมมือกับ

หลังรัฐเดินหนานโยบายผลิตแรงงาน 
60:40 ทุกสาขา (อาชีวะ:อุดมศึกษา)  
รมว . ศึกษาสงสัญญาณปฏิ เสธความ
ชวยเหลือ มหา’ลัยด้ิน เด็กไทยเขาลดลง

ประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรเผย หลังประธานสมาชิกอาเซียน
คนใหม่ให้การสนับสนุนผลักดันความร่วมมืออาเซียนด้านสังคม
และวัฒนธรรม ให้ไทยเป็น Hub ด้านการศึกษาสาขาเกษตรและ
อาหารท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก ตอกย้ําฐานะผู้ผลิต
แรงงานภาคการเกษตร  ขณะท่ีมหาวิทยาลัยไทยเร่งปรับหลักสูตร
และตําราเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมดให้ทันปีหน้า (อ่านต่อหน้า 5)

ไทยอะกรี เทคทม 500 ลาน

ท่ีประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตร มีมติพึ่งพาตนเอง
ผ่าน 3 มาตรการ  มาตรการที่ 1 จัด cluster สาขา
เกษตรตามคุณลักษณะบัณฑิต แบ่ง 3 กลุ่มหลัก 1) 
นักวิชาการ 2) นักส่งเสริม 3) ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร เลี่ยงปัญหาผลิตซ้ําซ้อน  มาตรการที่ 2 

มหาวทยาลย มาตรการท 3 สรางความรวมมอกบ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หวังดึงนักศึกษาต่างชาติ
ชดเชยเด็กไทย  หรือเปิดศูนย์ศึกษาในประเทศเพื่อน
บ้าน  จัด road show ร่วม คาดเห็นผลภายใน 3 ปี 
หากท่ีใดไม่ถือปฏิบัติจะถูกระงับความช่วยเหลือจาก
สภาฯ  (อ่านต่อหน้า 5) 

บริษัท ไทยอะกรี เทค จํากัด ผ้นําด้านไทยอะกร-เทคทุม 500 ลาน 
หวังบุกตลาดอาเซียนแขงจีน 
รวมมหา’ลัยวิจัยเครื่องจักรเล็ก

บรษท ไทยอะกร-เทค จากด ผูนาดาน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรรายใหญ่
ของประเทศ MOU ร่วมกับมหา’ลัยคล่ืน
ใหม่ พัฒนาเครื่องจักรประหยัดพลังงาน
ขนาดเล็ก  (อ่านต่อหน้า 5)

แห่เรียน - หลังรัฐบาลอัดงบกู้ยืม และเพิ่มกองทุนต้ังตัวได้สําหรับ
เด็กเรียนดี  ทํายอดเด็กอาชีวะพุ่ง หลังนําร่องเปิดสอนปริญญาตรี
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาหลายปี

สาขาธุรกิจบรกิารทางการเกษตร (ปริญญาตรี)
จบแล้วมีงานทํา * ฝึกงานในสถานท่ีจริง * เรียนดี  มีทุนศึกษาต่อ 

สาขาธุรกิจการเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ (ปริญญาโท)
สื่อสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษ * ฝึกงานในสถานประกอบการที่ต่างประเทศ

เปดรับ

นักศึกษาใหม

เลือกอนาคตที่คณุกําหนดได้  เลือกเรียนมหาวทิยาลัยฟ้าไทย



 
 
 
ภาพสะท้อนการพึ่งพาตนเองของอุดมศึกษาสาขาเกษตร  
และความพยายามในการดํารงอยู่ ด้วยการสนับสนุนจากรัฐที่น้อยลง 
ท่ามกลางบริบทใหม่ที่เป็นสากลและตอบสนองต่อภาคเอกชน 

 
ความกังวลของพลเมืองโลกต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต จากจํานวน

ประชากรและความต้องการในการบริโภคสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่เพิ่มมากขึ้น  แต่
ความสามารถในการผลิตกลับมีข้อจํากัดจากสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสูง รวมทั้ง
ความซับซ้อนทางการตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  ส่งผลให้เกิดความต้องการในการ
เรียนรู้การผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารทั้งเพื่อประโยชน์ในการบริโภคและ
เพื่อการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น  ทําให้ภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจเกษตรและอาหาร รวมทั้ง
กลุ่มเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรต่างเปิดสถาบันการศึกษาของตนเองเพื่อ
รองรับความต้องการดังกล่าว  ส่วนสถาบันการศึกษาในระบบได้มีการยกระดับและขยายการ
เรียนการสอนครอบคลุมสาขาเกษตรและที่เกี่ยวเนื่อง  ในขณะท่ีนโยบายด้านการเกษตรของ
ประเทศยังคงเน้นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี ด้วยมาตรการ
ประชานิยมต่างๆ   

ส่วนนโยบายทางการศึกษาเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่ง (เดิม) มีการกําหนดเป้าหมายใน
การผลิตบัณฑิตชัดเจนตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น เพื่อเป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร” “นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ข้าราชการ” “ลูกจ้างสถานประกอบการ” “เกษตรกรรุ่น
ใหม่”  แต่ละแห่งมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ  เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรและ
ผู้เรียนที่เปล่ียนไป  ค่าหน่วยกิตในการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้   ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรบริหารเชิงรุกในการแสวงหาความร่วมมือ  โดย
พยายามเช่ือมโยงและมีบทบาทกับองค์กรทางการศึกษาสาขาเกษตรระหว่างประเทศมากขึ้น  
รวมทั้งมีการส่งผ่านข้อมูลให้กับครูแนะแนวเพื่อกระตุ้นกลุ่มนักเรียนสายสามัญให้เพิ่มจํานวน
ขึ้น 

ในขณะที่นักเรียนสายสามัญของไทยมีการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขา
เกษตรลดจํานวนลงค่อนข้างมาก  อันเนื่องมาจากค่านิยมของผู้ปกครองและสังคมโดยรวม   
แต่นักศึกษาต่างชาติกลับเพิ่มจํานวนขึ้น  โดยมีการเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศไทยจากการ
สนับสนุนทุนของรัฐบาลต่างชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ  รวมทั้งทุนส่วนตัวของผู้เรียน
เอง  ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว  อุดมศึกษาสาขาเกษตรจึงมีหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษที่มีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น  โดยมีทั้งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ มี
ตําราเรียนภาษาอังกฤษ การส่ือสารในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรภาคพิเศษ นอก
เวลาปกติเพิ่มมากขึ้น  มีการเรียนการสอนร่วมกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีหลักสูตร
เฉพาะทาง (Specialize) บัณฑิตมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน   

การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) ห้องเรียนมีขนาดเล็ก
ลง ทําให้อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น  มีการแลกเปล่ียนระหว่างเรียนมากขึ้น  
ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนมีความหลากหลายทั้งการบรรยาย, ปฏิบัติการ, ภาคสนาม, 
ฝึกงาน, Group Discussion, Case Study โดยมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น (E-education)  นอกห้องเรียนมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติมากขึ้น เช่น มีการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติ มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติต่างๆ  ส่งผลให้
บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และมีคุณธรรมจริยธรรม  

การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรที่เข้มข้น  
รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ  ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เกษตร/อาหารให้ความสําคัญกับการลงทุนด้านนวัตกรรมและการวิจัย  เพื่อสร้างจุดเด่น
และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตนอย่างมาก รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อปริมาณ
และความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นทั้งกลุ่มตลาดทั่วไป (Mass Market) 
และตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซึ่งให้ความสําคัญกับอาหารปลอดภัยและบริการที่
เกี่ยวเน่ืองกับภาคการเกษตร อาทิ สุนทรียเกษตร  ส่งผลให้ภาพรวมภารกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งงานบริการวิชาการมุ่งตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรม
เกษตรเป็นหลัก  โดยเน้นการวิจัยเชิงพาณิชย์และการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
(Publication)  มีการสร้างภาพลักษณ์และการส่ือสารสาธารณะผ่านช่องทางการส่ือสารใน
รูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อขึ้นสู่ Ranking ระดับโลกของสํานักจัดอันดับต่างๆ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 

คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีสาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

จัดทาํโดย               
สถาบันคลังสมองของชาต ิ
ภาค ี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ

สภาคณบดีสาขาการเกษตร 
Council of the Dean of Agricultural 

กระเปาแบบ 
แผนอินเตอร 

Internationalized 

Localized  

Gov.       Policy 
+- 

เกษตรศึกษา: กระเป๋าแบน  แผนอินเตอร์ 

สนับสนุนทุนโดย 
สภาคณบดสีาขาเกษตร 



รัฐทม แจกทนทั่วอาเซียน

หนังสอืพมิพเอเชยีนโพสตรายวนั

ปที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจําวันจันทรที่  23 มกราคม 2565 ราคา 15 บาท

ASEAN POST
ลงนามร่วม ASCC - รมว.
ึ รฐทุม ... แจกทุนทวอาเซยน

จับมือมหา’ลัย เปดโครงการ 
Thai-ASEAN Scholarship
หวังเปน Education Hub

ศึ กษาจากประ เทศสมาชิ ก
อาเซียน 10 ประเทศ เป็นพยาน
การลงน าม ข้ อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
ด้านการเกษตรของอาเซียน เม่ือ
วั น ท่ี  2 2  มกราคม  2565           
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

ขานรับ ASCC รมว. ศึกษา หนุน
มหา’ลัย เดินหนาความรวมมือ
เครือขายมหา’ลัยอาเซียนดานเกษตร

สงคมนยมเวยดนาม

ดึงดูดนักศึกษาเข้าเรียนมหา’ลัยในไทย 
ให้ทุนปริญญาตรี โท และเอก สาขา 
เกษตรศาสตร์และครุศาสตร์ เริ่มปี
การศึกษาหน้า  มั่นใจไม่หว่ันสิงคโปร ์
มอบ ศธ. ดูแลคุณภาพการศึกษา  ส่วน กต. ดูแลอํานวย

เริ่มแลว ประกาศ

หลังอธิการบดีมหา’ลัยประเทศสมาชิกอาเซียน ลงนาม AAUN 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการเกษตร (Agricultural 
ASEAN University Network) ไทยศูนย์กลางบ่มเพาะบุคลากร
ทางการเกษตรของสมาชิกอาเซียน ฐานส่งออกผู้สอน ศูนย์บริการ
ข้อมูล และศึกษาวิจัยร่วมประเด็นภูมิภาค (อ่านต่อหน้า 10)

หวังช่วยสร้าง ASEAN Socio-Cultural 
Community ด้านการพัฒนามนุษย์ จับมือ
มหา’ลัย เริ่ม 3 เรื่องหลักก่อน พัฒนาผู้สอน 
การเรียนการสอน และการวิจัย/พัฒนาร่วม

ความสะดวกการเข้าประเทศ ประสานงานเตรียม Road 
Show ท่ัวอาเซียน  หลังแนวโน้มเด็กต่างชาติเพ่ิมข้ึน
ต่อเนื่อง  (อ่านต่อหน้า 10)

เรมแลว ... ประกาศ
ใหทุนวิจัย เนนทีม
วิจัยรวมอาเซียน 3 ดาน
หลังรัฐบาลมุ่งเป้าลุยอาเซียน  แหล่งทุนวิจัยขานรับ  เน้นโจทย์ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 3 ด้านหลัก  เกษตรเก่ียวเนื่องสุขภาพ หวังต่อยอด

ชื่นมื่น–ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สําหรับเทศกาล “ละคร
เอเชีย” ผู้กํากับเกาหลีชื่อดัง  ชื่นชมละครไทย  สร้าง

นําร่องสาขาเกษตรก่อน ยัน
เทียบมาตรฐานสากล คัด
เ ด็กต่างชาติ ส่ือสารไทย
ชัดเจน ก่อนเข้ามหา ’ลัย             

สทศ. ม่ั นใจ TOTFL 
เสร็จทันเปดภาคเรียน

่ ั ้ ์

ศธ. ผุด บ๊ิกโปรเจกต ผลิต
“ดอกเตอร” สาขาเกษตรเพ่ิม

ปฏิวัติห้องเรียน-หนึ่งในผลงานการแสดงร่วมของนักศึกษา
อาเซียนจากอินโดนีเซีย ภายในงาน ASEAN Class Room 
ด้วยแนวคิด “Open your dream” 

ู ุ
ตลาดสินค้าและบริการสุขภาพ  ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน  หลัง
รับมือวิกฤตร่วมกันหลายรอบ (อ่านต่อหน้า 12)

ค่านิยมให้คนรุ่นใหม่รักการเกษตร หนุนรัฐบาลไทย
สนับสนุนต่อเนื่อง

ชดเจน กอนเขามหา ’ลย             
ผอ.สทศ.เผย Test of Thai as a 
Foreign Language อยู่ในข้ันใช้ทดสอบ
กลุ่มตัวอย่างมหา’ลัยในต่างประเทศ วัด
ความรู้และทักษะทางภาษาไทยเทียบเท่า 
TOEFL และ TOEIC (อ่านต่อหน้า 10)

หน า  ห วั งทดสอบ
ภาษาไทยเด็กตางชาติ
กอนเขาเรียนมหา’ลัยไทย

สกอ. เสนอ ศธ. ทุ่มงบฯ 2.5 พันล้าน หนุนอาจารย์สาขา
เกษตรต่อ ป.เอก-ทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ หวังสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเกษตรในอาเซียน  
ครอบคลุม ม.ราชภัฏ-ราชมงคล ตั้งเป้า 10 ปี คลอด 500 คน  ยกระดับอาจารย์  

ม.ราชภัฏและม.เทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ (อ่านต่อหน้า 10)
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ภาพสะท้อนอุดมศึกษาสาขาเกษตรได้รับการยอมรับอย่างมากในอาเซียน 
ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยการสนับสนุนจากรัฐ 
การเรียนการสอนมีอัตลักษณ์ ท่ามกลางประชาคมอาเซียน 

 
นอกเหนือจาก ASEAN Economic Community หรือ AEC ที่ส่งผลต่อสินค้าเกษตร

และอาหารให้เกิดการเคล่ือนย้ายผ่านกลไกการค้าอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว  
ภายใต้ 3 เสาหลักของการเป็นประชาคมอาเชียน (ASEAN Community) ยังมี ASEAN 
Socio-Cultural Community หรือ ASCC  ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนา
มนุษย์ (Human Development) ระหว่างประเทศสมาชิก   การตอบสนองของรัฐบาลไทยต่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดนโยบายในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ  และการพัฒนาแรงงานในระดับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ  

 
อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีการกําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตชัดเจน

ตามนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียน เช่น เพื่อเป็น “ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร” “นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ลูกจ้างสถานประกอบการ” “เกษตรกรรุ่นใหม่”   
โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพิ่มมากขึ้น  มีการปรับเปล่ียนการคัดเลือกและสรรหาอาจารย์ผู้สอนใหม่ รวมทั้งมีการ
พัฒนาผู้สอนเดิมเพิ่มมากขึ้น  โดยการสนับสนุนของรัฐที่มีเป้าหมายสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพ  และยกระดับคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 

 
นักเรียนสายสามัญของไทยมีจํานวนลดลงค่อนข้างน้อย  โดยรัฐพยายามใช้สื่อ

โทรทัศน์โดยเฉพาะละครในการสร้างค่านิยมใหม่และปรับทัศนคติของประชาชนโดยรวม
ต่ออาชีพทางการเกษตรให้เป็นไปในทางบวก  ในขณะที่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนกลับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่มีความคล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  ประกอบกับความมีชื่อเสียง
ของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่สําคัญของโลก   โดยการ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยทั้งด้านทุนการศึกษาและด้านอื่นๆ  ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขาเกษตร
แต่ละแห่งมีหลักสูตรเฉพาะทาง (Specialize) บัณฑิตมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน   

 
อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการปรับหลักสูตร  โดยให้หลักสูตรภาคภาษาไทยมีความ

เป็นนานาชาติมากขึ้น  เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมชั้นเรียนกับ
นักศึกษาไทย  ส่ือประกอบการเรียนการสอน ตําราเรียน อาจารย์ผู้สอน  และภาษาในการ
ส่ือสารภายในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยทั้งหมด  โดยมี TOTFL หรือ Test of Thai as a 
Foreign Language เป็นเครื่องมือกลางในการทดสอบและคัดกรองนักศึกษาต่างชาติด้าน
ความรู้ความเข้าใจภาษาไทยก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาไทยร่วมกับนักศึกษาไทย  ส่วน
กระบวนการการเรียนการสอนเป็น Student Center เน้นการสร้างบรรยากาศของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา  และนักศึกษากับ
นักศึกษา  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  ส่งผลให้บัณฑิตไทยมีโอกาสเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทั้งทางงวัฒนธรรมและ
สังคมได้มากขึ้น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และมีคุณธรรมจริยธรรม   

 
ส่วนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาของอุดมศึกษาสาขาเกษตร  เน้นโจทย์การวิจัย

ระดับภูมิภาค (Regional) ทั้งประเด็นสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน  โดยการสนับสนุนทุน
จากรัฐบาลไทยหรือองค์กรระหว่างประเทศ  เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้าน
การเกษตร (Agricultural ASEAN University Network: AAUN)  เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรระหว่างกันทั้งการพัฒนาบุคลากรผู้สอน การเรียนการสอน 
การวิจัยและพัฒนา อุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยแต่ละแห่งต่างสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ   และตีพิมพ์งานวิจัยทั้งในระดับอาเซียน (Publication) ตามกรอบนโยบายของ
รัฐบาล  อุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการผลิต   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 

คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีสาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

จัดทาํโดย               
สถาบันคลังสมองของชาต ิ
ภาค ี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ

สภาคณบดีสาขาการเกษตร 
Council of the Dean of Agricultural 

เกษตรศึกษา: ไฮสปีด ฟุตฟิตฟอไฟ 

ไฮสปด 
ฟุตฟตฟอไฟ

Internationalized 

Localized  

Gov.       Policy 
+- 

สนับสนุนทุนโดย 
สภาคณบดสีาขาเกษตร 



ปท่ี 9 ฉบับท่ี  2929  วันจันทรท่ี 9 มกราคม 2565 

รมว.ศึกษา สั่งควบรวม
คณะ/ส าข า เ กษต ร 
ผูบริหารมหา’ลัย ถกเครียด 

นักศึกษาใหม - ดารา 

ถ่ิน ไทยหนังสือพิมพรายวัน

รมว.ศึกษาอาง เพ่ือการบริหารงบฯ ให
เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพนักศึกษา
รุ น ใ หม  วอนมอ งภาพร วม เ ห็ นแก
ประโยชนชาติฝายคานอยาโยงการเมือง 
 
  

นักรองวัยทีน ทยอย
รายงานตัว  หลังติด
ส า ข า เ ก ษ ต ร เ พี ย บ         
น อ ง มี ม่ี  น อ ง พี            
หนูพลอย ขณะท่ีหนุม
เ ติ ร ก  ห ย อ ด เ ลื อ ก
เกษตรเพราะสาวสวย  

เปลาลางไพผูบริหาร  สภาคณาจารย/สมาคมศิษยเกาเตรียมเคลื่อนไหวกอม็อบท่ัว
ประเทศ หวังทบทวนนโยบาย นักวิชาการอาวโสแนะผลกระทบมีมาก ควรรับฟง

หวังสรางอาชีพได

เกษตรกรเฮ พักชําระหนี ้3 ป 
NGO สวดยบั รฐัประชานยิม 

ประเทศ  หวงทบทวนนโยบาย  นกวชาการอาวุโสแนะผลกระทบมมาก  ควรรบฟง
ความเห็นของผูท่ีเกี่ยวของกอนมีคําสั่ง  (อานตอหนา 24)

ปราชญชาวบานระดมสมองหารือผลกระทบ
นโยบายพักชําระหน้ีกับเครือขายเกษตรกรท่ัว
ประเทศ หวังไดทางออกท่ีดีท่ีสุด  สถาบันการเงิน
ขานรับนโยบายใหม ย้ําบริหารจัดการได ไมหว่ัน
ภาระหน้ีเนาสะสม (อานตอหนา 24)

นักวิชาการหว่ันกระทบ
โครงสรางหน้ี  ซ้ําเ ติม
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 

กลวยฉาบไฮโซ นองนีท ModernPig นักแสดงสาว เดินสาย

ฐ

ฤทธ์ิพายุนอกฤดู-หลังฝนตกอยางหนักทางภาคเหนือ
และภาคกลางของประเทศ  สงผลใหรถไฟฟาความเร็ว
สู ง ถึง ท่ีหมายล าช ากว ากํ าหนด   ผลิตภัณฑทาง
การเกษตรเนาเสียหายเปนจํานวนมาก

สภาเกษตรกรแหงชาต ิ
จั บ มื อ ม ห า ’ลั ย 
รางหลักสูตรเฉพาะ
เกษตรกร ไมรอรัฐ

กลวยฉาบไฮโซ - นองนท ModernPig นกแสดงสาว  เดนสาย
เปดตัวแบรนด “Banana Gold Chip”  หวังสรางธุรกิจสงออก
กลวยฉาบตลาดเอเชีย หลังไดแรงบันดาลใจตามรอยลุงเผา 
ปราชญเมืองเพชรบุรี  

สภาพัฒนฯ ช้ีผลวิจัย
คานิยมคนไทยเปลี่ยน

การเกษตรเนาเสยหายเปนจานวนมาก

สมาคมผูปกครอง
บี บ โ ร ง เ รี ย นป รั บ
หลักสูตรเนนปฏิบัติหวัง
สรางเด็กไทยรนใหม

เกษตรกร  ไมรอรฐ  คานยมคนไทยเปลยน
หันสนใจเกษตรเพ่ิมขึ้น หลังผลักดันมาหลายป  ปการศึกษาหนามหา’ลัยดัง  

คลอดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการเกษตร 3 ป 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นแลว  
และเกษตรกรผูมีประสบการณในอาชีพดานการเกษตร
อยางนอย 10 ป เนนการปฏิบัติงานจริงในฟารมเกษตร  
ผสานเทคโนโลยีใหมและภมิปญญาทองถ่ิน พรอม

สภาคณบดีคณะเกษตรเตรียมถกหลักสูตรพิเศษตอบโจทยผูเรียน
หลายกลุมท้ังตางดาว ผูเกษียณอายุ เกษตรกร อปท. บัณฑิตใหม 
ไมสนรัฐ จับมือภาคเอกชนขยายฐานผูเรียน  ดวยแนวทาง “ผูใช
รวมคิด ผูผลิตรวมสราง บูรณาการสรรพศาสตร” (อานตอหนา 24)สรางเดกไทยรุนใหม

สมาคมผูประกอบธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาด
เล็กรวมมือมหา’ลัยผลักดันนวัตกรรมการผลิตสินคา
เกษตรและอาหาร ตอยอดงานวิจัย หวังทวงคืนผูนํา
ตลาดเกษตรและอาหารของอาเซียน (อานตอหนา 24)

“รูจริง คิดเปน ทําเปน”  ติดดิน ไมเนนหองแอร  หลัง
ยื่นหนังสือถึง เลขาฯ สพฐ. ใหรอคําตอบอีก 2 เดือน  
นักการศึกษาแนะเปดใจเปดกวางเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ
รับฟงความเห็นผูเกี่ยวของหาทางออกรวมกัน  (อาน
ตอหนา 24)

SME ม่ั น ใ จ ม ห า ’ลั ย                                    
ลงขันวิจัยสูตลาดอาเซียน 
เนนตนทุนต่ํา เพ่ิมผลผลิต 
และเปนมิตรสิ่งแวดลอม 

ผสานเทคโนโลยใหมและภูมปญญาทองถน พรอม
ศึกษาดูงานตางประเทศ  และแนะนําแหลงทุนหวังตอ
ยอดเกิดอาชีพเกษตรนวัตกรรมใหม (อานตอหนา 24)

ขอใบสมัครได้ท่ี 24 Hours ทุกสาขา 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.pam.ac.th

มหาวิทยาลัยปญญาบัตร มหาวิทยาลัยปญญาบัตร เปดรับสมัครอาจารยสาขาเกษตรจํานวนมาก 

พรอมทุนเรียนตอปริญญาเอก ทุนวิจัย ดูงาน 

และทุนรวมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ



 
 
ภาพสะท้อนการเผชิญหน้ากับแรงกดดันของอุดมศึกษาสาขาเกษตร  
และการปรับตัวเพื่อการดํารงอยู่ร่วมกับพันธมิตร 
งานบริการวิชาการ/วิจัยตอบสนองเกษตรกรภายในประเทศ 

 
 
การบริหารประเทศท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่แข่งขันสูง  และแรงกดดันทาง

การเมืองอย่างหนัก  ส่งผลต่อนโยบายของรัฐด้านการเกษตรท่ียังคงเน้นการยกฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี  ด้วยมาตรการประชานิยมในรูปแบบต่างๆ  เพื่อช่วงชิง
เสียงสนับสนุนทางการเมือง  ส่วนนโยบายทางการศึกษาเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาทุกระดับทั้งขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  โดยการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาอย่างคุ้มค่าและลดภาระของงบประมาณแผ่นดินด้านการบริหารจัดการลง  ส่งผลให้
อุดมศึกษาสาขาเกษตรบางแห่งถูกควบรวม และบางหลักสูตรปิดตัวลง  โดยแต่ละแห่งที่
เหลือมีการกําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตชัดเจนตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น เพื่อ
เป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” “นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ลูกจ้างสถานประกอบการ” 
และ “เกษตรกรรุ่นใหม่”  ในขณะที่อาจารย์และบุคลากรบางส่วนลาออกและไหลสู่
ภาคเอกชน  ไม่มีการเพิ่มจํานวนอาจารย์ผู้สอน แต่มีการพัฒนาผู้สอนเดิมเพิ่มมากขึ้น   

 
แรงกดดันดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการบริหารงานเชิงรุกใน

การแสวงหาความร่วมมือกับส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  โดยมีการบูรณาการทรัพยากรและ
บุคลากรระหว่างอุดมศึกษาสาขาเกษตร/วิทยาเขต   ในขณะที่คนรุ่นใหม่มีทัศนคติด้านบวก
ต่ออาชีพทางการเกษตรและกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองเพิ่มมากขึ้น  โดยมีบุคคลต้นแบบ (Role 
Model) ที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพทางการเกษตรและอาหารเป็นแรงบันดาลใจ  แม้ว่า
จํานวนนักเรียนสายสามัญของไทยจะมีลดลงค่อนข้างมาก  แต่มีผู้สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตร
กลุ่มใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ ต่างด้าวที่มาทํางานในไทย  ผู้เกษียณอายุ  เกษตรกร (เดิม)  ผู้สําเร็จ
การศึกษา/ประสบการณ์จากสาขาอื่นแต่สนใจด้านเกษตร (รุ่นใหม่)  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

 
ความต้องการเรียนรู้ด้านการเกษตรของกลุ่มใหม่ๆ (New Target) ส่งผลให้

อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีการพัฒนาหลักสูตรภาคพิเศษหรือหลักสูตรต่อเน่ือง 
นอกเวลาปกติเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย  โดยเน้นหลักสูตรเฉพาะ
ทาง (Specialize) ที่บัณฑิตสามารถมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน  ส่วนกระบวนการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติมากขึ้น  ซึ่งผู้ปกครองเรียกร้องต่อเนื่องจากการเรียนการสอนใน
ระดับพื้นฐาน   โดยมีทั้งบรรยาย, ปฏิบัติการ, ภาคสนาม, ฝึกงาน, Group Discussion ฯลฯ  
ขนาดของช้ันเรียนเล็กลงให้อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์และสามารถแลกเปล่ียนระหว่าง
การเรียนได้มากขึ้น   

 
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร

เฉพาะทางต่างๆ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาสาขาเกษตรมากขึ้น  อาทิ กลุ่มเกษตรกร, 
ภาคเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน  ภายใต้แนวคิด “ผู้ใช้ร่วมคิด 
ผู้ผลิตร่วมสร้าง บูรณาการสรรพศาสตร์”  นอกจากน้ี ยังมีการบูรณาการการเรียนการสอน
ข้ามสาขาวิชา เช่น กฎหมาย, วิศวกรรม, การตลาด และบริหารธุรกิจ เป็นต้น (Trans 
discipline)  และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น  เพื่อเข้าใจเงื่อนไขและสภาพความ
จริงในทางปฏิบัติของอาชีพได้มากขึ้น  รวมทั้งเชื่อมโยงและประสานการทํางานได้ตลอดทั้ง 
Supply Chain ของกระบวนทางการเกษตรและอาหาร 

 
ส่วนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ของอุดมศึกษาสาขา

เกษตรมีจํานวนลดลง  จากทรัพยากรที่จํากัดลงและการปรับตัวด้านการเรียนการสอน  แต่
คุณภาพของงานวิจัยกลับดีขึ้น  งานวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์
มากกว่าประโยชน์ทางวิชาการ  โดยโจทย์และทุนวิจัยมาจากภาคเอกชนขนาดกลางและเล็ก
ที่ต้องปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มผลิตภาพทาง
การเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น (Value-
added)  ส่วนการพัฒนามุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีต้นทุน
ต่ํา  อีกทั้งเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีบทบาทในการให้คําปรึกษา
และชี้นําทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจและสังคมมากขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 

คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีสาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

จัดทาํโดย               
สถาบันคลังสมองของชาต ิ
ภาค ี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ

สภาคณบดีสาขาการเกษตร 
Council of the Dean of Agricultural 

กลับทองทุง 
มุงทองถิ่น 

Internationalized 

Localized  

Gov.       Policy 
+- 

เกษตรศึกษา: กลับท้องทุ่ง มุ่งท้องถ่ิน 

สนับสนุนทุนโดย 
สภาคณบดสีาขาเกษตร 



ป ี่ ั ี่ ั ั  ี่

รัฐไท ไชโย บน[o[oบน

Down Load Agri-Application
ตรวจสอบราคาผลผลติ/ราคารับจาํนาํ/

ราคาปจจยัการผลติ/สภาพอากาศ/
แจงเตอืนภัยพบิตัิ

รื า วา ร็วส ใ  ริ าร

สภาพอากาศประเทศไทย
วนัจนัทร์ท่ี 23 มกราคม 2565

ปที 98 ฉบับที 31284 วันจันทรที 23 มกราคม พ.ศ.2565 ราคา 15 บาท บนเครอขายความเรวสูง  ทุกผูใหบรการ

    ฝ่ายค้านเตรียมต้ังกระทู้ถามหลัง
ปิ ส  ี ป ้

Agri-Thailand Wisdom
and Technology  

เปดสภา  กรณงบประมาณดาน
การศึกษาและด้านการเกษตรสูง
ผิ ด ป ก ติ   ท ว ง ถ า ม ม า ต ร ก า ร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มี
ช่องโหว่สุ่มเส่ียงทุจริตหลายโครงการ      
   ขณะท่ีหลายโครงการการติดตาม

23 กุมภาพันธ 2565
ณ มหาวิทยาลัยฟาไทย

• แลกเปลีย่นประสบการณกบัปราชญชาวบานทีป่ระสบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ไ ม่ ชั ด เ จ น  
โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาซึ่ง
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ (อ่านต่อ
หน้า 2)   

ญ
ความสาํเร็จ

• คลนิกิการเกษตร จากมหาวทิยาลยัช้ันนาํ และสถาบนั
การเงิน

•  รองทกุขกบัหนวยงานภาครัฐ

>  ผูปกครองวอนรัฐปกปองบณัฑิตไทย  ถูกเด็กอาเซียนแยงงานทํา
>  ฟารมเมอรบุก” แอพใหม ของม.ฟามีหวงั สําหรับเกษตรกรเขาถึงองคความรู
> กษ เปดตัวโครงการติดตามบณัฑิตเกษตรกรรนใหมกลับบานเกิด>  กษ. เปดตวโครงการตดตามบณฑตเกษตรกรรุนใหมกลบบานเกด
>  ม.เกษตรกรไทเปดหลักสตูรตอเน่ือง/เฉพาะทางสําหรับเกษตรกร  
    พรอมใบประกาศนียบตัร
>  เว็บเด็กดอยเผย ม.เอกชน ติด 1 ใน 5 มหา’ลัยท่ีเด็กไทยเลือกมากท่ีสุด



 
 
 
ภาพสะท้อนการดํารงอยู่ของอุดมศึกษาสาขาเกษตรในสถานภาพเช่นเดิม 
ด้วยการอุดหนุนและสนับสนุนจากรัฐบาล 
โดยมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างมาก 

 
 
ความมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศ  ส่งผลต่อการผลักดันนโยบายที่ต่อเนื่อง  รัฐมีการดําเนินมาตรการลดช่องว่างทางชน
ชั้นของสังคมผ่านการศึกษาและดึงดูดใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับอย่างทั่วถึงตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  ทําให้
จํานวนนักเรียนไทยสายสามัญที่เลือกเข้าเรียนสาขาเกษตรลดลงค่อนข้างน้อย  ในขณะที่
นักเรียนไทยสายอาชีพเพิ่มจํานวนขึ้น  เนื่องจากรัฐมีนโยบายสนับสนุนปัจจัยการผลิต
สําหรับบัณฑิตจบใหม่ในการกลับไปทํางานยังภูมิลําเนา   

 
อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งต่างมีการพัฒนาและปรับหลักสูตรต่อเนื่องเพิ่มมาก

ขึ้น  เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  มีหลักสูตรเฉพาะทาง
สําหรับเกษตรกรทั้งระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี  ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทยมี
การบูรณาการความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับความชํานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น   อุดมศึกษา
สาขาเกษตรแต่ละแห่งมีหลักสูตรไม่แตกต่างกันมากนัก (Generalize) บัณฑิตมีทางเลือก
หลากหลายในการประกอบอาชีพ  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น (E-
education)  เกษตรกรและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น   

 
รัฐสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและอาจารย์สาขาเกษตรในการเพิ่มพูนความรู้และ

วิทยฐานะให้ก้าวทันองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนามี
โจทย์มาจากเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการขนาดเล็กตามฐานเสียงของรัฐบาล  
เน้นการแก้ปัญหาพื้นฐาน เพิ่มผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร  โดยการ
สนับสนุนทุนทั้งจากรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเช่ือมโยงและบูรณาการ
วิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น   

 
ในขณะที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการเน้นไปที่การฝึกอบรมระยะส้ัน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรและท้องถิ่นมากขึ้น  เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทาง
การเกษตรได้สะดวกขึ้นตลอดท้ัง Supply Chain  ผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ อาทิ 
ทางอินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์เคล่ือนที่  อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในการให้คําแนะนําทางวิชาการกับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กเพิ่มมากขึ้น  ในขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถทําหน้าที่เป็น
ทรัพยากรบุคคลในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตทางการเกษตรยังคงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศที่ยากจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าระยะยาว  ในขณะที่ภาคแรงงานต้องแข่งขัน
ด้านคุณภาพและความสามารถในการปรับตัวกับแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน  หลัง
การเปิดเสรีทางการค้าที่ส่งผลให้แรงงานต่างชาติไหลเข้าสู่ประเทศจํานวนมาก  ความต้อง
อาหารและสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดภัยยังคงสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากน้ี ยังมีความนิยมและความต้องการ Slow Food ที่ผลิตภัณฑ์ต้อง Good, Clean 
และ Fair คือ เป็นอาหารที่ดีทั้งต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็น
ธรรมต่อผู้ผลิตหรือผู้ทําอาหาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 

คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีสาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

จัดทาํโดย               
สถาบันคลังสมองของชาต ิ
ภาค ี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ

สภาคณบดีสาขาการเกษตร 
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เกษตรศึกษา: สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม 

สนับสนุนทุนโดย 
สภาคณบดสีาขาเกษตร 


