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รองศาสตราจารย ดร.พิชัย ทองดีเลิศ หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ไดขอใหผม
เขียนบทความเชิงวิชาการในแนวเรื่อง “เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทย” เพื่อการศึกษา
และประมวลเปนองคความรูเพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบปที่ 25
ของการกอตั้งภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ผมเคยเปนกรรมการทํางานรวมกับ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ มีความคุนเคยกัน ผมจึงมีความยินดี และ
เต็มใจลงมือเขียนให
การสงเสริมการเกษตร ไดเริ่มขึ้นแลวตั้งแตสมัยตนๆ ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ
โดยเริ่มในขณะที่คุณหลวงสุวรรณ วาจกกสิกิจ ดํารงตําแหนงอธิการบดี ราวป พ.ศ.2489 ทานได
จัดรายการ “โรงเรียนไก” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ไดนําบทความการเลี้ยง การดูแล
การใหอาหาร การปองกันโรคไก ฯลฯ ใหโฆษกสถานีวิทยุแหงประเทศไทยเปนผูอาน เปนตอนๆ ไป ใน
รายการตอนเชาหลังขาวของทางราชการทุกวัน ไดรับความสนใจจากเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเปน
อยางมาก นอกจากนั้น ทานยังออกหนังสือวารสารไก สาสนไก ตอมาทานจัดการแขงขันไขดกในงานตลาด
นัดเกษตร แนะนําการเลี้ยงไกแบบขังกรงเปนครั้งแรกในประเทศไทย จัดตั้งโรงฟกไขเปนจํานวนมากๆ
การเลี้ยงไกบนสระเลี้ยงปลา เพื่อใชขี้ไกเปนอาหารปลา
ในงานวัน “ตลาดนัดเกษตร” ทานไดจัดแสดงความกาวหนาทางการเกษตรใหมๆ เชน การปลูก
พืชผักตางๆ รวมทั้งผักของตางประเทศ เชน กระหล่ําปม มะเขือเทศ ผักตางๆ ของเมืองหนาวที่คนไทย
สมัยนั้นไมคอยไดเห็นดังปจจุบัน ดานสัตวนอกจากไกแลวก็มีหมู วัว แพะ ฯลฯ
คุ ณหลวงสุ วรรณฯ ท านได วางแผนที่ จะขอโอนตั วอาจารย พนม สมิ ตานนท จากกรมวิ สามั ญ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสําเร็จการศึกาทางเกษตรจากประเทศฟลิปนส มาเปนหลักในดานการเรียนการสอน
และการดําเนินการสงเสริมการเกษตร เชนเดียวกับงาน Agricultural Extension and Education ของสหรัฐ
ตอมาอาจารยพนม สมิ ตานนท จึ งยายมาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะกสิกรรมและสัตวบาล
ประกอบกับไดกําลังสําคัญ คือ รศ.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ และ ดร.นิพนธ คันธเสวี ซึ่งสําเร็จการศึกษาจาก
สหรัฐอเมริกา เปนกําลังสําคัญรวมทั้งอาจารยทานอื่นๆ เปนอาจารยสอน ที่สําคัญคือมีผูเชี่ยวชาญจาก
สหรัฐมาชวยเปนอาจารยสอนดวย ตั้งเปน “แผนกวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร” สังกัดคณะกสิกรรม
และสัตวบาล (คณะเกษตรปจจุบัน) หลักสูตร 5 ป แบงออกเปน 3 สาขา คือ
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1) สาขาสงเสริมการเกษตร
2) สาขาครุศาสตรเกษตร
3) สาขาพัฒนาชุมชน

(Agricultural Extension)
(Agricultural Education)
(Community Development)

ตอมา ศ.ดร.พนม สมิตานนท เห็นวาอาจารยแผนกวิชาสงเสริมฯ นอกจากจะสอนแลว ยังใหบริการ
ดานอื่นๆ ดวยเชน งานฝกอบรม การนําชมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ขาราชการที่มา
ขอดูงาน การใหบริการสื่อแสงเสียง ทั้งที่หอประชุมและนอกสถานที่ การจัดพิมพ จัดทําเอกสารเผยแพร
การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ฯลฯ เปนงานบริการทางวิชาการ
จึงขอจัดตั้งเปนสํานักสงเสริมและเผยแพรความรูทางเกษตร ที่เปนงานที่ไมใชการสอน โดยทาน
เปนผูอํานวยการสํานักฯ และหัวหนาแผนกวิชาดวย ในขณะเดียวกัน ก็ใชกําลังคนของภาควิชา ทํางานของ
สํานักไปดวย แตไมไดเงินเดือนสองทาง คงรับแตเงินเดือนอาจารยเทานั้น เรียกวาทํางานเพิ่มอีกหนวยงาน
หนึ่ง แตเงินเดือนเทาเดิม (ประมาณ 1,400 – 1,500 บาท เงินเดือนผมในขณะนั้น)
ตอมาการเรียนการสอนสาขาพัฒนาชุมชน ไดพัฒนาขึ้นเปนคณะสังคมศาสตร สาขาวิชาคุรุศาสตร
เกษตร ก็ไปจัดตั้งเปนภาควิชาอาชีวะศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร สาขาสงเสริมการเกษตร ก็พัฒนาเปน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ผมก็มีความภูมิใจที่จะบอกวา ผมเปนศาสตราจารยคนแรก ของ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ของคณะเกษตร นี่เปนเสนทางการเกิดขึ้นและพัฒนาจนถึงปจจุบัน
การเรียนการสอนในระยะแรกของแผนกวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ก็เรียนวิชาเกี่ยวกับ
จิตวิทยา การสื่อสาร การใชสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ (ยังไมมีดาวเทียม
Internet) การพูดในที่ชุมชน การประชุม มนุษยสัมพันธ การประชาสัมพันธ การดําเนินการเกี่ยวกับกลุมชน
เชน เกษตรกร ยุวเกษตรกร การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน การใชเครื่องมือสื่อสาร การเปนผูนํา ฯลฯ สวน
วิชาบังคับเชน ภาษาอังกฤษ เคมี สถิติ ฯลฯ ก็จะเรียนเหมือนแผนกวิชาอื่นๆ
ในระยะแรกๆ ที่เรียน ก็มักจะถูกถากถางจากเพื่อนๆ วาจะเรียนไปหากินทางการพูด หรือ/การ
ฉายหนังหรือ? (สมัยนั้นผูคนยังไมเขาใจนิเทศศาสตรเหมือนปจจุบัน) แตปรากฎวานิสิตที่จบจากแผนกวิชา
สงเสริมฯ ไดรับความกาวหนาเปนหัวหนากอง รองอธิบดี อธิบดี มากมาย ผูคนสงสัยวาทําไมจึงเปนอยาง
นั้น แตเมื่อมาพิจารณาแลวจึงเห็นวา วิชาที่เรียนนั้นเปนวิชาที่อยูในหมวดความเปนผูนํา (Leadership)
เปนสวนมาก เพราะผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในวิชาความเปนผูนําทั้งสิ้น
ตอมาประเทศไทยจึงไดมีการศึกษาดานการบริหาร (MBA) ซึ่งก็มีวิชาลักษณะการเปนผูนําเปน
แกนหลัก ไดรับความนิยมจากสาขาวิชาอื่นมาเรียนกันอยางแพรหลาย
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2552 ผมไดอานหนังสือพิมพ “ไทยรัฐ” หนาการศึกษา หัวขอนําเรื่องนา
วิตกวา---แฉเด็กไทย “เกงแตโกง-เสพเซ็กซ-เลนพนัน”---จุรินทร---“หวงประเมินผล ม.คุณภาพย่ําแยyติง
มหาวิทยาลัยอยามุงแตเชิงพาณิชยyจี้ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมy----โพลพฤติกรรมวัยรุน ใชความรุนแรง
ทะเลาะวิวาท ตีกัน---ยาเสพติด---ตามเพื่อน---ตองใหความรัก เอาใจใสใกลชิดใหการอบรมสั่งสอนที่ดี
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ถาเปนการชกมวย ตองถือวาการศึกษาถูกชกอยางกับพายุบุแคม ทั้งหมัด เทา เขา ศอก ถาตั้งรับ
ไมดีคงจะถูกน็อคเอาท พี่เลี้ยงตองรีบวางแผนใหบุก และตานคูตอสูใหได ไมชนะยกนี้ก็ตองยกตอไป สภา
มหาวิทยาลัยตองตื่นตัว จะยังใจเย็น ยังไมเปนไร คงไมไดแลว มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยคงตองมวนเสื่อกลับบาน
ผมพิจารณาเห็นวา เราสอนสิ่งที่ไมถูกตองใหกับศิษย ไมไดสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตอง
สอนใหเห็นวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว อะไรบาป อะไรบุญ ซึ่งเปนการพัฒนารางกายและจิตใจให
สูงขึ้น การสอนแตมุงประโยชนสวนตน จูงใจ เรียกรองความสนใจ หรือเนนความสําคัญของวิชา การชี้แต
ใหเห็นวาจะใชวิชาอยางไรจึงจะไดกําไร หรือร่ํารวยเกิดประโยชนสวนตนมากที่สุด แตไมไดคิดถึงสังคมวา
จะไดผลกระทบอยางไรเปนการสอนการเอารัดเอาเปรียบสังคม ไมคิดถึงผูที่ดอยกวา หรือผลกระทบดาน
สังคมอื่นๆ
จึงทําใหยิ่งเรียนมาก เรียนสูง ยิ่งเอาเปรียบผูอื่นมากเปนคนเห็นแกตัวมากขึ้นทุกที มุงแตเงิน วัตถุ
ผลประโยชน คุณธรรมจริยธรรมจึงขาดหายไป เกิดปญหาความไมยุติธรรม ปญหาความขัดแยง ไมไดสอน
ความถูกตอง ยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การไมใจเร็วดวนได การใครครวญเหตุผล การมีสติยั้งคิด
มีแตความรวดเร็วแขงขันกันตลอดเวลาของลมหายใจเขาออก เปนเหตุใหมีนิสัยมุทะลุดุดัน แขงขันแยงชิง
เกิดความรุนแรง ทะเลาะวิวาท เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาอยางมากมาย
อาจารยตองกลาตองบอก ตองชี้ใหเห็นวา “เกงแตโกง-เสพเซ็กซ-เลนการพนัน-สิ่งเสพติด” เปนสิ่ง
ไมดี ไมถูกตอง เปนสิ่งที่นารังเกียจ เมื่อไมสอน ไมบอก ไมตั้งขอรังเกียจ ก็จะกลายเปนเรื่องธรรมดา และ
เปนสิ่งที่ถูกตองในที่สุด
ตองไมยอมรับหรือมีการประนีประนอม กับการทุจริต โกงกินเอารัดเอาเปรียบสังคม โดยเฉพาะ
ประเทศชาติ ประชาชน ไมวาจะเปนทรัพยสินเงินทอง ที่ดิน ทรัพยากรของสวนรวม อาจารยตองสอนวา
มนุษยเราถา ตองการมีชื่อเสียง ไดรับการยกยอง มีชีวิตอยางมีคุณคาดีงาม ตองทําตัวใหเปนประโยชนตอ
สังคมและไมทุจริต
พระพุทธองคสอนวา ตองมีการเสียสละสวนตน มีเมตตากรุณาตอกัน นั่นคือตองทํางานดวย “จิต
สาธารณะ” คือ ตองฝกตนใหมีความเอื้อเฟอตอผูอื่น เมื่อจะขึ้นลิฟท เราเคยกดปุมเปด รอผูอื่นที่จะไปกับ
เราดวยหรือไม หรือรีบกดปด แลวทําเปนมองไมเห็นผูที่กําลังมา
เราตองสอนนิสิตสงเสริมฯ เราใหเกิดสิ่งที่ถูกตองดีงามและมีสิ่งเหลานี้ คือ
จิตอาสา ชวยเหลือผูอื่น การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น (Service mind)
จิตกุศล มีจิตใจที่ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ไมคดโกง ตลอดไปจนถึงฉอราษฎรบังหลวง
รูจักการให “การเสียสละ” ขจัดการรับ การเอา อันเปนตนเหตุของการเห็นแกตัว ตัวกูของกู ของ
คุณผมก็จะเอาทําเขาตัวใหนอยที่สุด
ชี้ใหเห็นวาการทําตามคําสอนของศาสนานั้น คือ สิ่งดี ทําดี ตองไดดีไดบุญ และมีโชคดีเสมอ
สอนใหทําเพื่อสวนรวม เพื่อชาติ เพื่อสวนรวม เสียสละสวนตนเพื่อสวนรวมเปนสิ่งดีไมใช คนโง
มีความอดทน อดออม พอเพียง พากเพียร กตัญูรูคุณ
ไมรังแก เอาเปรียบผูที่ออนแอกวา ตองปฏิบัติเอื้อเฟอตอคนชรา ผูหญิง เด็ก มีเมตตาจิต ตอ
ทุกๆ คนสอนดวยความกลาหาญ ในความดี ไมกลัวความ “เชย”
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ถึงจะสวย หลอ ร่ํารวยเพียงใดแต ถายังไมไดปลูกฝงคุณธรรมขางตนแลวจะมีชื่อเสียง หรือไดรับ
การยกยองหรือมีชีวิตอยางมีคุณคาไมได เราสามารถทํานายอนาคตของทุกคนไดจากการกระทําของเขา
เอง ตองอบรมสิ่งที่ถูกตองใหกับเด็กเสมอ
การอบรมสั่งสอนนั้น อยาใชความรุนแรง ดุดา ทุบตี หรือทารุณกรรมอื่นๆ แตตองใจเย็น พูดสั่ง
สอนอบรมซ้ําไปเรื่อยๆ แลววันหนึ่งเขาจะคิดไดเอง กลับตัวไดเอง ใครจะวาขี้บน จูจี้อยางไรก็อยาไป
ทอถอย เพราะความอดทนเปนคุณสมบัติและหนาที่ของผูที่เปนครูบาอาจารยอยูแลว พอแม ครูบาอาจารย
ที่ไมสั่งสอนลูก ไมสอนศิษยในทางที่ดีที่ถูกตอง ลูกศิษยเสียคนมามากตอมาก อยางที่เราไดเห็นยกพวกทํา
ไมดีกันอยูทั่วไป เปนขาวอยูทุกวันและจะมากขึ้น มากขึ้นทุกวัน เพราะการทําชั่วนั้นทํางายกวาการทําดี
ความจริงในศาสตรทุกศาสตรไดบรรจุ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จรรยาบรรณไวในปรัชญา
และวัตถุประสงคของวิชาแลว ผูสอนตองศึกษาและสอนใหครบ คุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอง ตอง
เพิ่มเติมเสริมเขาไปดวย จึงจะเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาที่ตนสอน
สมัยกอนการเรียนชกมวย ฟนดาบ กระบี่กระบอง ครูผูสอนตองใหผูเรียนปฏิญาณตน หรือใหสัจจะ
ตอครูผูสอนกอนวา จะตองไมไปรังแกผูอื่น จะใชเพื่อปองกันตัวจากผูที่จะมาทํารายเทานั้น ไมใชการสอน
ใหเปนอันธพาลหรือเปนโจร ผลกระทบจากการสอนก็จะไมเกิดขึ้นกับสังคม และนี่คือการสอนคุณธรรมจริยธรรม แลว
ตองสอนใหรูจัก การให เสียสละ เอื้อเฟอ เพื่อจะไดไมเปนคนเห็นแกตัว คับแคบ แลวจะหาความ
เจริญรุงเรืองไมได
อยาคิดวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องธรรมดา ใครๆ ก็รู สอนไปก็ไมเกิดประโยชน แตตองสอน ตองพูด
อธิบายทําความเขาใจ จะเกิดประโยชน อยางมากมายแกนิสิตนักศึกษา รวมทั้งครูอาจารยผูสอนดวย
เมื่อนิสิตไดรับการปลูกฝงจิตอาสา จิตสาธารณะดังกลาวใหไดกอน จึงจะออกไปทํางานสงเสริม
หรือประกอบอาชีพอื่นไดผล ที่เราตองสอนและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตก็เพราะวา “คนเราจะ
ไดดีเพราะมีธรรมเปนเครื่องค้ําจุน”
งานของการสงเสริมการเกษตร เปนการใหความรูใหการศึกษาแกเกษตรกร (ธรรมทาน) สอนคน
ใหชวยตนเอง (Self Help) หรือชวยคนใหชวยตนเอง (Help People to Help Them self) สอนใหเขาชวย
ตัวเองได
ถาเราเอาปลาไปแจกประชาชน ประชาชนก็จะกินปลาหมดแตถาสอนใหเขาเลี้ยงปลา เขาจะมีปลา
กินตลอดไป และสามารถนําไปขายมีรายไดจากปลาที่กวางขวางออกไปนี่คือปรัชญาการสงเสริมการเกษตร
การแกปญหาตางๆ ดานการเกษตร ตองไมเพียงแตสงสารและเผยแพรความรู หรือผลงานวิจัย
ออกไปเทานั้น การลงไปสัมผัสเยี่ยมเยียนใหถึงแกนของปญหา จนถึงปลายทางของปญหา คอยเปนเพื่อน
ใหคําแนะนําชวยเหลือ ก็จะเปนการทําหนาที่ของงานสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ถ า หากยั ง มี ค วามเชื่ อ และหวั ง ในสิ่ ง ต า งๆ ว า ถ า จะได ทํ า อะไรให ถู ก ทิ ศ ถู ก ทาง และมี ค วาม
พยายามแลว ผมไมเคยคิดวาจะมีอะไรที่สายเกิน ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได
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ทุกมหาวิทยาลัยไดสรางความมุงหวัง สรางคําขวัญเพื่อเปนธงชี้นําการดําเนินการ ของอาจารย
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา บุ ค คลากร ไว แ ล ว เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย “ให จุ ฬ าเป น ป ญ ญาของแผ น ดิ น ”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “สอนใหรักประชาชน” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “ศาสตรของแผนดิน” ฯลฯ สิ่ง
เหลานี้สรางขึ้นเพื่อเปนปรัชญาใหทุกคนประพฤติปฏิบัติ มิใชสรางขึ้นมาเพื่อความโกเก หรือใชเผยแพรไป
เพื่อหาความนิยมเทานั้นแตตองมีความรับผิดชอบตามมาวาไดปฏิบัติใหเกิดผลดังกลาวเพียงใด
นั่นคือ มหาวิทยาลัยรวมทัง้ คณะภาควิชาตองสราง
คือความกาวหนาทางวิชาการ เทคโนโลยี การเรียนการสอน
1. ความกาวหนา
หลักสูตร ฯลฯ
2. ความเขมแข็ง
คือความเปนเลิศในดานตางๆ การแกปญหาของสังคม
ประเทศชาติ ตองเปนศาสตรของแผนดินใหได
3. ความยอมรับ
ศรัทธาของประชาชน สังคม ดานวิชาการ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ เปนที่พึ่งของประเทศชาติได
4. ความเกื้อกูล
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในระหวางอาจารย คณะ ภาควิชา
ไมใชตางคน ตางอยู ตองชวยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งตางกับการ
แขงขันในเชิงชิงดีชิงเดน ชิงชังกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน จึงเปน
สิ่งเกื้อกูลของคนหมูมาก
5. ความอบอุน มั่นคง มีสุข อยูกันอยางมั่นคง ปลอดภัยปราศจากการกลั่นแกลงตอ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ได รั บ เกี ย รติ ยกย อ งนั บ ถื อ เชิ ด หน า ชู ต า มี
ชื่อเสียงเกียรติคุณ ไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นตามอัตภาพ ไม
แบงพรรคแบงพวกโดยเฉพาะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง
เปนอยางมากคอยกํากับการดําเนินงานอยูเสมอ
ความเจริญกาวหนาของภาควิชาหรือมหาวิทยาลัยตองประกอบดวยสิ่งตางๆ ประกอบกัน จึงจะมี
ความเจริญกาวหนาอยางสมบูรณ ไมใชตึกที่สวยงามมากมาย เครื่องไมเครื่องมืออุปกรณการสอนเทานั้น
แตคุณภาพของอาจารยตองมาเปนลําดับแรก
ผมยังจําคําสอนของอาจารยเมื่อครั้งไปเรียนที่สหรัฐ ทานกลาววา “Good teachers stand at the
beginning of the University” หมายความวา “อาจารยเกงตองมาเปนลําดับแรกของการตั้งมหาวิทยาลัย”
ไมใชตึกหรือบริเวณที่สวยงาม
แมแตลูกหลานเราก็ยังอยากใหเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีอาจารยเกงสอน ฉะนั้นการคัดเลือก
อาจารยที่เกง มีความรู ความสามารถสูงเขามาเปนอาจารยจึงมีความสําคัญมาก อยาปลอยใหอาจารยเกงๆ
ลาออกกอนกําหนด ตองหาทางใหอยูกับมหาวิทยาลัยนานๆ บางทานก็ตองจางตอ
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การบริหารที่ทําใหการศึกษาเสื่อมและลาหลัง
1. ผูบริหารไมเขาใจปรัชญา วัตถุประสงค ภารกิจหลักของสถาบัน คณะภาควิชา
2. ผูบริหารระดับสูงถึงไมเขาใจ ไมทํางานบริหารการศึกษา แตเนนหรือบริหารงานดานอื่นมากเกินไป
3. คณะกรรมการการศึกษา ไมใจเขาเนื้อหารายวิชาที่จะตองจัดใหสอดคลองกับสภาวะความ
เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ
4. ยึดมั่น ถือมั่น ในความคิดอัตตาธิปไตยมากกวาประชาธิปไตย เลนการเมืองในสถาบันการศึกษา
มากเกินไป
5. ไมมีความมุงมั่น ทุมเท ในการแกปญหาของสถาบันการศึกษาพอ
6. ผูบริหารมุง มอง แตประโยชนดานเกียรติยศ ชื่อเสียง ลาภสักการะ กําไรขาดทุน มากกวา
ประโยชนดานการศึกษา ที่จะเกิดแกนิสิต นักศึกษาและสถาบัน
7. ไมเอาใจใส ปรับปรุง พัฒนาองคประกอบของการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน มักใชการประชาสัมพันธและโวหาร เพื่อการกลบเกลื่อน
8. ไม มี ก ารกระจายอํ า นาจ หรื อ กระจายอํ า นาจที่ แ ท จ ริ ง รวมทั้ ง ขาดการสอดส อ งควบคุ ม
(Controlling & monitoring) ทําใหงานบกพรองมาก ชงักงัน หรือบกพรองโดยไมเจตนา
เปาหมายและพันธกิจ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ควรมีการตั้งเปาหมายและพันธกิจในการสอน และพัฒนา
ภาควิชา และนิสิตดังนี้คือ
1. สรางและพัฒนาภาควิชาฯ และนิสิตใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานนานาชาติที่
เหมาะสม
2. คนควาวิจัย บุกเบิกความรูใหมดานสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร บูรณาการองคความรู
เพื่อใหเกิดสาธารณะประโยชนแกสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม
3. ถายทอดองคความรูสูสาธารณะ พัฒนาสังคมไทยไปสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ตามแนวทาง
สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
4. เสริมสรางนิสิตใหเปนบัณฑิตที่สามารถพึ่งพาและดําเนินวิชาชีพ และครองตนเองไดอยางยั่งยืน
โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเปนหลักและพื้นฐาน
5. สรางกิจกรรม “จุดประกาย” “บมเพาะ” “สรางคายความรู” เพื่อสานฝน ถายโอนองคความรูดาน
การสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ใหสามารถนําความรูไปประยุกต ใหกิจกรรมลงลึกและกวางขวางใน
เนื้อหาของวิชา เพื่อเกิดการเรียนรูรวมกับสังคม
6. ทํานุบํารุงและสืบสานวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความดีงาม นําสังคมและประเทศชาติ
ยั่งยืนมั่นคงตลอดมา ใหผสมผสานกับวิชาการดานสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร อยางมั่นคงตลอดไป
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เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ครบรอบ 25 ปของการกอตั้ง ผมจึงขอ
อาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย ได โ ปรดดลบั น ดาลให ข า ราชการ พนั ก งาน
เจาหนาที่ในภาควิชา เจริญดวยสติปญญา เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศไทย
ใหเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

วิจติ ร อาวะกุล
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