
หน้า 1 
 

โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) 
โดย สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีหนึ่งในพันธกิจหลักที่
ส าคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยจากการเกษตรแบบเดิมไปสู่ยุคการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์
ชาติระยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-2579) ที่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา        
โดยสภาพปัญหาของภาคเกษตร ในปัจจุบันพบว่าอายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ภาคการเกษตรไม่
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร  ดังนั้น สวก. ซึ่งเป็น
ผู้น าด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรให้มีทักษะในด้านการวิจัย มุ่งหวังการขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคน
ภาคการเกษตรให้มีทักษะขั้นสูง พร้อมทั้งสามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ด้วยการ
เสริมทักษะใหม่ Upskilling และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ Reskilling ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการพัฒนา
ก าลังคนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเกษตรไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือกระจายความรู้ไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
ทางด้านเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรในยุคใหม่ที่พร้อมรับกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 สวก. จึงได้จัดท าโครงการทุนปริญญาตรีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ก าลังคนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งจะสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
ตามมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีองค์ความรู้ในศาสตร์ใหม่ อาทิเช่น การตลาดส าหรับเกษตรกร 
ยุคใหม่ ธุรกิจการเกษตร ที่จ าเป็นต่อโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยโครงการดังกล่าว  
มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในการ
เป็นนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร
ผู้ประกอบการต้นแบบที่สามารถสร้างรายได้ในภาคการเกษตร ตลอดจนสามารถท างานวิจัยเชิงธุรกิจภาค
การเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สวก. ได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตร เป็นผู้จัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามที่ สวก. 
ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ลงสู่
พ้ืนที่ชุมชนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมให้เท่าทันกับสภาวะการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท างานวิจัยเชิงธุรกิจภาคการเกษตร โดยผู้เรียนมี

โอกาสเป็นผู้ประกอบการเกษตร  
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2.3 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนที่มีประสบการณ์มาเสริมความรู้ทางวิชาการ  
2.4 เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค 

3. ประเภทโครงการ 
  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

4.  กลุ่มเป้าหมาย  
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 

Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป และไม่จ ากัดอายุ 

5. ประเภททุน  
ทุนการศึกษา เรียนเต็มเวลา หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี ที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตร  

6. ชื่อปริญญา  
ชื่อหลักสูตร : เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
       Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management  
ชื่อเต็มปริญญาบัตร : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) 
                          Bachelor of Agriculture (Agricultural Management) 
ชื่อย่อปริญญาบัตร : กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) B.Ag. (Agricultural Management) 

  วิชาเอก : การจัดการการผลิตพืช 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน  
ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

8. จ านวนทุนและงบประมาณโครงการ  
 จ านวน 30 ทุนต่อปี รวมจ านวน 90 ทุน  

ทุนละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
  สถานที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

10. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็น ภาคต้น ภาคปลาย และภาคพิเศษ 

รวมระยะเวลาศึกษา 2 ปี  
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11. รายละเอียดของโครงการ 
 

หัวข้อเพื่อพิจารณา รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับปริญญาตรีที่สามารถน าองค์ความรู้มาใช้

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และด าเนินชีวิต รวมถึงสามารถท างานวิจัย
เชิงธุรกิจภาคการเกษตร ซ่ึงผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการเกษตรได ้ 

2. ประเภทโครงการ ด้านการส่งเสริมการศึกษา โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี  
โดยมีรูปแบบการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 

3. วุฒิการศึกษาที่ได้รับ ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร 
4. จุดเด่นของหลักสูตร มีความเหมาะสมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ ในการน าองค์

ความรู้ที่มีอยู่มาผสมผสานกับองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะได้รับ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดแนวคิดใหมใ่นการท าเกษตรกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 

5. ผู้จัดท าหลักสูตร สวก. และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6. กรอบการให้ทุน จ านวน 30 ทุนต่อปี (100,000 บาทต่อทุน) 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

8. เป้าหมายของโครงการ สามารถเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ 
ในการท างานวิจัยเชิงธุรกิจภาคการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการการผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่ โดยน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และ
พัฒนาภาคการเกษตรโดยใช้หลักการวิจัยอย่างเป็นระบบในการด าเนินงาน 

9. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 1. เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จ ากดัสาขา 
3. ไม่จ ากัดอายุ 
4. มีความสนใจ มุ่งมั่น และตั้งใจในการเป็นเกษตรกร หรือนักวิจัยชุมชน หรือ 

เกษตรผู้ประกอบการ 
5. มีการท าเกษตรกรรม และอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
6. สามารถเข้าศึกษาได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7. ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการรับทุน โดยได้คะแนน 

สอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
10. รายละเอียดทุน 1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

(ตามที่จ่ายจริง) เป็นเงินจ านวน 44,440 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน (เหมาจ่ายทุก 6 เดือน) เป็นเงินจ านวน 22,560 บาท 
3. ติดตามนักเรียนทุน สวก. เป็นเงินจ านวน 33,000 บาท 
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หัวข้อเพื่อพิจารณา รายละเอียด 
11. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมหรือ 

ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา และต้อง 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

12. องค์ประกอบคณะท างาน 
คัดเลือกผู้รับทุน 

1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 
2. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

13. อ านาจในการอนุมัติการ 
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการ 

ในการด าเนินโครงการ ตั้งแต่การอนุมัติผู้ได้รับทุน การรายงานความ 
ก้าวหน้าการศึกษา และการติดตามประเมินผล ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
อนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เป็นผู้พิจารณา 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรที่มีความรู้
ความสามารถในการท างานวิจัยเชิงธุรกิจภาคการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่ โดยน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และพัฒนาภาคการเกษตรโดยใช้หลักการวิจัยอย่างเป็น
ระบบในการด าเนินงาน 

13. โครงสร้างหลักสูตร 
13.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
       10121 อารยธรรมมนุษย์      6 หน่วยกิต 
       10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  6 หน่วยกิต 
       10151 ไทยศึกษา      6 หน่วยกิต 
10.2 หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 
       90201  การจัดการฟาร์ม      6 หน่วยกิต 
       90406  ดิน น้ า ปุ๋ย      6 หน่วยกิต 
       93256  การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช*   6 หน่วยกิต 
       93257  ศัตรูพืชเบื้องต้น      6 หน่วยกิต 
       93335  วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช    6 หน่วยกิต 
       93337  การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช   6 หน่วยกิต 
       93352  หลักการจัดการการผลิตพืช    6 หน่วยกิต 
       93353  การจัดการผลผลิตพืช     6 หน่วยกิต 
       93442  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช   6 หน่วยกิต 
       93454  สารสนเทศเพ่ือการจัดการการผลิตพืช   6 หน่วยกิต 
       93455  การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช*   6 หน่วยกิต 
       93457  การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม   6 หน่วยกิต 
       93468  การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ    6 หน่วยกิต 
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10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
      ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในภาคผนวก 

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา 

ปีท่ี 
ภาค

การศึกษา 
ชุดวิชา วันสอบ 

1 ต้น 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 
93256 การฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะการผลิตพืช* 

93352 หลักการจัดการการผลิตพืช 

เสาร์ 30 ม.ค. 64 (9.00-12.00 น.) 
อาทิตย์ 31 ม.ค. 64 (13.30-16.30 น.) 
อาทิตย์ 31 ม.ค. 64 (9.00-12.00 น.) 

สัมฤทธิบัตร 90406 ดิน น้ า ปุ๋ย เสาร์ 30 ม.ค. 64 (13.30-16.30 น.) 
ปลาย 90201 การจัดการฟาร์ม 

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น 
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 

เสาร์ 17 ก.ค. 64 (9.00-12.00 น.) 
เสาร์ 17 ก.ค. 64 (13.30-16.30 น.) 
อาทิตย์ 18 ก.ค. 64 (9.00-12.00 น.) 

สัมฤทธิบัตร 10151 ไทยศึกษา  อาทิตย์ 18 ก.ค. 64 (13.30-16.30 น.) 
ภาคพิเศษ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

          เพ่ือชีวิต 
เสาร์ 17 ก.ค. 64 (13.30-16.30 น.) 
 

2 ต้น 93454 สารสนเทศเพ่ือการจัดการการผลิตพืช 
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 
      ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

เสาร์ 30 ม.ค. 65 (9.00-12.00 น.) 
เสาร์ 30 ม.ค. 65 (13.30-16.30 น.) 
**ชุดวิชาเลือกเสรีต้องเลือกชุดวิชาที่มี
การสอบในวันที่ 31 ม.ค. 65 (13.30-
16.30 น.)  

 สัมฤทธิบัตร 10121 อารยธรรมมนุษย์  อาทิตย์ 31 ม.ค. 65 (9.00-12.00 น.) 
ปลาย 93353 การจัดการผลผลิตพืช 

93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช* 

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช 

เสาร์ 17 ก.ค. 65 (13.30-16.30 น.) 
อาทิตย์ 18 ก.ค. 65 (9.00-12.00 น.) 
อาทิตย์ 18 ก.ค. 65 (13.30-16.30 น.) 

สัมฤทธิบัตร 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ เสาร์ 31 ก.ค. 65 (9.00-12.00 น.) 
 


