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1. เนื้อหาสาระที่ได้จากการดาเนินโครงการ
วิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ (KOIBUCHI College of Agriculture and Nutrition)
ตั้งอยู่ที่ 5965 Koibuchi, Mito, Ibaraki prefecture ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโตเกียว 120 กิโลเมตร
เป็นสถานที่สาหรับการเพาะปลูกและทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ภาพที่ 1 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ (KOIBUCHI College of Agriculture
and Nutrition)
1.1 ประวัติวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ
ปี 1945 วิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิก่อตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรขั้นสูงระบบ 3 ปี
โดยสมาคมการเกษตรแห่งญี่ปุ่น
ปี 1951 วิทยาลัยเกษตรขั้นสูงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการเกษตรโคอิบุจิ
ปี 1953 จังหวัดอิราบากิมอบหมายให้วิทยาลัยจัดอบรมผู้สมัครเพื่อรับตาแหน่งตัวแทนส่งเสริม
การเกษตร
ปี 1961 วิทยาลัยเปิดหลักสูตรการศึกษาด้านการสื่อสาร สาหรับตัวแทนส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงเกาตรและป่าไม้ หลักสูตรต่อเนื่องจนถึงปี 1970
ปี 1970 คณะความร่วมมือทางการเกษตรของวิทยาลัยได้ย้ายไปที่โรงเรียน Kyodokumiai ก่อตั้งขึ้น
โดยหน่วยงานกลางของสหพันธ์สหกรณ์การเกษตร
ปี 1995 วิทยาลัยได้รับการจัดระบการศึกษาใหม่ให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมและชีวิตประจาวัน
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ระบบ 4 ปี
ปี 2009 วิทยาลัยได้รับการจัดโครงสร้างใหม่เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการ 21 ปี
วิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ มีการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจเกษตรกรรมและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สามารถรับนักศึกษาสูงสุด 90 คน และมี
จานวนนักศึกษาไม่ต่ากว่า 40 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 140 คน
1.2 นโยบายการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ
วิทยาลั ย เกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิรับนักเรียนจากทั่ว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการเกษตรและชุมชนเกษตรกรรม เน้นการปรับปรุงนิสัยการบริโภคและโภชนาการ และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายให้ความรู้แก่นักเรียนในการเป็รเกษตรกรรายย่ อยที่มี
แรงจูงใจสูง ผู้นาท้องถิ่นที่มีมุมมองที่ครอบคลุมหลากหลายสาขา รวมทั้งวิศวกรเกษตรที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับจุดเน้นของการศึกานั้นอยู่ที่การให้ความรู้เกี่ยวกั บเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้มีความ
เข้ า ใจในทฤษฎี พื้ น ฐานและการปฏิ บั ติ ง านในสาขาวิ ช าฯ นอกจากนนี้ ยั ง มี ก ารฝึ ก งานภาคสนามเพื่ อ ให้ มี
ประสบการณ์จริง ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง สมาคมเกษตรกลาง
1.2 หลักการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ
1. นักเรียนสามารถได้รับมุมมองกว้างๆ เกี่ยวกับปัญหาวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนา
ความคิดไปปฏิบัติบนพื้นฐานของแนวคิดมนุษยนิยมได้
2. นักเรียนสามารถจัดระเบียบการทางานและทางานร่วมกับคนจานวนมากได้
3. นักเรียนสามารถค้ นหาทิศทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเกษตรและชุมชนเกษตรกรรม
รวมถึงมีความสามารถด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อเป็นผู้นาในหมู่เกษตรกร
1.3 คุณลักษณะของวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ
1. การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรและอาหาร
2. การศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเกษตรเชิงรีไซเคิล และเกษตรอินทรีย์
3. สิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและการศึกษาด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
4. การศึกษาทางเทคนิคที่รับรองความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ทันที
5. การศึกษาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
6. การศึกษาข้อมูลขั้นสูง
7. มีการปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือและสถานที่ที่มีความหลากหลาย โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
มาตรฐานในการใช้งาน
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8. บัณฑิตของวิทยาลัยนี้จะมีความรู้และได้รับการปฏิบัติเทียบเท่ากับการสาเร็จการศึกษาระบบ
มหาวิทยาลัย 4 ปี
9. นักเรียนของวิทยาลัยมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น
10. มีการดาเนินการฝึกอบรมในต่างประเทศ
1.3 สาขาวิชาและหลักสูตรวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุ
วิทยาลั ย เกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิมีอาจารย์ 32 คน พนักงานธุรการ 11 คน และ
พนักงานชั่วคราว 22 คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตรกรรม
หลักสูตรพืชสวนและสหกรณ์
หลักสูตรปศุสัตว์
หลักสูตรการเกษตรระหว่างประเทศ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรฝึกงาน

1.4 โครงร่างฟาร์มเพื่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
1.4.1 ฟาร์มสาหรับหลักสูตรพืชและพืชสวน
จานวนพนักงานวิทยาลัย 8 คน
พื้นที่การเกษตร: 55 ไร่ แบ่งออกเป็น นาข้าว 24.7 ไร่ พืชไร่และผัก 20.7 ไร่ และสวนผลไม้
9.9 ไร่
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ผลผลิตที่เพาะปลูก: ลูกแพร์ องุ่น แอปเปิ้ล เกาลัด แอปริคอต ข้าว กะหล่าปลี ผักกาดขาว
ผักโขม หัวไชเท้า มันฝรั่งหวาน แครอท เผือก ถั่วลิสง ข้าวสาลี งา และพืชอื่นๆ
1.4.2 ฟาร์มสาหรับหลักสูตรปศุสัตว์
จานวนพนักงานวิทยาลัย 7 คน
พื้นที่การเกษตร: 93.8 ไร่
พื้นที่เพาะเลี้ยง: 81.3 ไร่
โคเนื้อ: 67 ตัว
โคนม: 1,100 ตัว

ภาพที่ 2 แผนผังโครงร่างฟาร์มของวิทยาลั ยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ (KOIBUCHI College of
Agriculture and Nutrition)
1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
นอกจากนี้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอนด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กับ Prof. Dr. Kohei Hasegawa และคณาจารย์ของวิทยาลัย
เกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุ จิ โดยทางวิทยาลั ยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิ บุจิ มี ความต้ องการให้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกแบบหลักสู ตรระดับปริญญาตรี ที่
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สอดคล้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ที่ จ บในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา โดยเป็ น หลั ก สู ต ร 2 ปี เนื่ อ งจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการนาร่องในการนานักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน จากสถานศึกษา 10 แห่ง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการเรียน
มีทักษะเฉพาะทาง รวมถึงได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ พร้อมจะเป็นเกษตรก้าวหน้า (Smart
Farming) รวมทั้งได้เข้ารั บ การฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ สาขาปศุสัตว์ ใน บริษัท อิเซะ ฟู้ด (ISE Foods, Inc.)
ประเทศญี่ปุ่นด้วย (เป็นสถานประกอบการผลิตไข่ไก่ขนาดใหญ่) เป็นการจัดการเรียนให้นักเรียนที่อยู่ชายขอบ
นักเรียนขยายโอกาส หรือนักเรียนพักนอน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะตนเอง ให้เกิดความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย
เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ยาว์ วั ย จนสามารถน าความรู้ ค วามสามารถไปประกอบอาชี พ เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและบ้ า นเกิ ด ได้

ภาพที่ 3 คณาจารย์จาก มสธ.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ
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จากนั้นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มสาหรับการ
ฝึกงานของนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ แปลงปลูกแพร์ แปลงปลูก
องุ่น แปลงปลูกข้าว แปลงปลูกผัก เป็นต้น

ภาพที่ 4 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มสาหรับการฝึกงานของ
นักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ
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คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มของเกษตรกรใน
จังหวัดอิราบากิ เพื่อเป็นสถานที่สาหรับฝึกงานของนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ โดย
นักศึกษาจะได้รับความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการจัดการผลิตพืชจากเกษตรกรโดยตรง

ภาพที่ 5 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มของเกษตรกรในจังหวัดอิราบา
กิ เพื่อเป็นสถานที่สาหรับฝึกงานของนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ
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คณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ พู ด คุ ย กั บ นั ก ศึ ก ษาไทยที่ เ ข้ า เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน ภายใต้โครงการความร่ว มมื อ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ

ภาพที่ 6 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พูดคุยกับนักศึกษาไทยที่เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน
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1.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สถานเอก
อัครราชฑูต ณ กรุงโตเกียว
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน
กับ นั กศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ ที่เดินทางมาสอบ ณ สถานฑูตไทย ประเทศญี่ปุ่น โดย
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ฝึกงานในวิทยาลัยเกษตรกรรมและโภชนาการโคอิบุจิ

ภาพที่ 7 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน กับ
นักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ที่เดินทางมาสอบ ณ สถานฑูตไทย ประเทศญี่ปุ่น
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2. ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้ขอรับทุนจะนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร
1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และด้านการเกษตร
2) เกิดการสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างครือข่ายการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัย
2.2 ผู้ขอรับทุนจะนาประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ในเชิงรูปธรรม
1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
2) เผยแพร่ความรู้ที่ได้ในเว๊บไซด์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
3. ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนคณาจารย์โห้มี โอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
กับนักวิชาการจากนานาประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4. ภาคผนวก (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)

