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สารอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ สร้างสมรรถนะกำาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

รวมทั้งสร้างต้นแบบสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

CSR : Corporate Social Responsibility  ท้ังต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศ 

 ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยคณะ สำานัก สถาบัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ท่ีมีคุณค่า

และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมถึง 316 กิจกรรม ซ่ึงประกอบ

ด้วยกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม

การเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และการบริจาค

 ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อสังคม ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน เป็นเรื ่องสำาคัญที ่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์จะต้องสร้างความตระหนักให้กับนิสิต และบุคลากร

ผ่านกิจกรรม โครงการ อย่างเป็นระบบและรูปธรรมสืบเนื่อง

ต่อไป
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บทสรุป

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานในกำากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 66 ก วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานศึกษาทางวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำาการสอน ทำาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือนำาพาชุมชน สังคม และประเทศชาติไปสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำาเนินภารกิจหลักไปพร้อมกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงมุ่งเน้น

การจัดกิจกรรม และโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตในภูมิภาค ได้แก่ กิจกรรม

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ

การบริจาค และกิจกรรมอื่นๆ รวบรวมนำามาจัดทำาหนังสือรายงานการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility Report : CSR) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวน 42 ส่วนงาน  มีโครงการและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องจำานวน 316 

โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย

 • ภาพรวมมหาวิทยาลัย จากทุกวิทยาเขต จำานวน 42 ส่วนงาน ประกอบด้วย

  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  96 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  148 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค  72 เรื่อง

 • วิทยาเขตบางเขน จำานวน 26 ส่วนงาน แบ่งเป็น

  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  62 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  108 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค  41 เรื่อง

 • วิทยาเขตกำาแพงแสน จำานวน 8 ส่วนงาน แบ่งเป็น

  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  21 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  25 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค  19 เรื่อง

 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จำานวน 4 ส่วนงาน แบ่งเป็น

  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  7 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  11 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค  9 เรื่อง

 • วิทยาเขตศรีราชา จำานวน 4 ส่วนงาน แบ่งเป็น

  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  6 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  4 เรื่อง

  กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค  3 เรื่อง
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 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำาเนินการตามภารกิจเพื่อสนองนโยบายการ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างสมรรถนะกำาลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน พร้อมการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักจริยธรรมและ

การจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบสังคมและส่ิงเเวดล้อม เพ่ือเป้าหมายอันจะนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังท่ีวิทยาเขตบางเขน  วิทยาเขตกำาแพงแสน 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วิทยาเขตศรีราชา และ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวม 48 ส่วนงาน  29 คณะ 2 วิทยาลัย 

4 สถาบัน 5 สำานักงาน 6 สำานัก และ 2 ศูนย์ (ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่มา https://www.ku.ac.th/th/statistical-data )

ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีพ้ืนท่ี 848 ไร่ ประกอบด้วยส่วนงาน 15 คณะ 2 วิทยาลัย 1 สำานักงาน 4 สำานัก 4 สถาบัน และ 1 ศูนย์

ที่ตั้ง : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2942-8200-45

โทรสาร : 0-2942-8151-3

เว็บไซต์  : www.ku.ac.th

ก่อตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน มีพื้นที่ 7,951 ไร่ ประกอบด้วยส่วนงาน 5 คณะ 1 สำานักงาน 2 สำานัก และ 1 ศูนย์ 

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำาคัญ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

กำาแพงแสน ศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถานีวิจัยประมง กำาแพงแสน และโรงพยาบาลสัตว์ กำาแพงแสน ซ่ึงครอบคลุมการดำาเนินงาน

ของโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ จังหวัดราชบุรีด้วย

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำาบลกำาแพงแสน อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ห่างจากจังหวัดนครปฐมไปตามถนนสายนครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) เป็นระยะทาง

ประมาณ 28 กิโลเมตร

โทรศัพท์ : 0-3434-15550-3 , 0-2942-8003-19

โทรสาร : 0-3435-1395

เว็บไซต์ : www.kps.ku.ac.th

ก่อตั้ง : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ ณ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 4,488 ไร่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 และเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

และพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมท้ังสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการ

แก่โครงการตามพระราชดำาริ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางพัฒนาการเกษตรแบบก้าวหน้า ประกอบด้วยส่วนงาน 

4 คณะ 1 สำานักงาน

ที่ตั้ง : เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำาบลเชียงเครือ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ตั้งอยู่ที่สนามบินเก่า บ้านเชียงเครือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทาง

หมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม)

โทรศัพท์ : 0-4272-5000 หน่วยประสานงานวิทยาเขต โทร 0-2942-8999

โทรสาร : 0-4272-5013

เว็บไซต์ : www.csc.ku.ac.th

พื้นที่ : บริเวณวิทยาเขต 4,000 ไร่ หนองหารน้อย 700 ไร่

ก่อตั้ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539

ข้อมูลวิทยาเขต
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• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

กำาลังคนในเขตภูมิภาคชายฝ่ังตะวันออก ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันออก ประกอบด้วยส่วนงาน 5 คณะ

1 สำานักงาน ตั้งอยู่ ณ อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 199 ไร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4

โทรสาร : 0-3835-1169 0-3835-1169

เว็บไซต์ : www.src.ku.ac.th

พื้นที่ : 199 ไร่

ก่อตั้ง : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2542

• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 761 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเห็นชอบ

สนับสนุนการดำาเนินงานโครงการจัดตั้งฯ ภายใต้มติ ครม. ในการอนุมัติหลักการในการขยายวิทยาเขตมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค

(8 ตุลาคม 2539) โดยเร่ิมจัดการศึกษามาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2542 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของภาคกลาง

ตอนล่าง

ที่ตั้ง : เลขที่ 98 หมู่ 11 ตำาบลโคกคราม อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 0-3552-1260 หรือ 02 942 8200-45 ต่อ 622966

โทรสาร : 0-3552-1260

เว็บไซต์ : www.sbc.ku.ac.th

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2539

ข้อมูลวิทยาเขต



7

โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนา ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม

ทางภูมิปัญญา ท่ีเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน เป็นผู้ช้ีนำาทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ 

ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

 1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา และเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2. สร้างสมรรถนะกำาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย 

 3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

 1. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

และมีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การพัฒนาทางการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

 2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 3. มหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนมีโอกาส

เข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ปรัชญา (Philosophy)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค์
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 สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation.)

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร 

(Knowledgeable Man) และ องค์ความรู้ (KnowledgeBody) 

 • ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) หมายถึง ความหลากหลาย (Multidisciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ 

(Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 

 • ความกินดีอยู่ดีของชาติ (the Well-being of Nation) หมายถึง ความเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม 

(Strength) ความสมดุลของส่ิงแวดล้อม (Equilibrium) และความม่ันคง (Security) โดยเฉพาะอย่างย่ิงความม่ันคงด้านอาหารของธรรมชาติ

ซึ่ง “ชาติ” หมายความครอบคลุมถึงประชาชนผืนแผ่นดิน

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Uniqueness of Kasetsart University) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำาเนินงานตามภารกิจ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์
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“มุ่งผลสัมฤทธิ�ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” 

 1. มุ่งผลสัมฤทธิ�ของงาน (Efficiency) : ความมุ่งมั่นจะปฏิิบัติงานให้ดี หรือให้เกินมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน

ท่ีได้รับมอบหมาย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างสมำา่เสมอ สนใจใฝ่หาความรู้ มีภาวะผู้นำาในตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร 

สามารถนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 2. สืบสานสามัคคี (Synergy) : ความตั้งใจที่จะทำางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้

ปฏิิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมและเป็นหัวหน้าทีมได้ และ ความสามารถในการสร้างและดำารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

 3. มีคุณธรรม (Integrity) : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนำ้าใจ

ค่านิยมหลัก (Core Value)

สำานึกดี

(Integrity)

มุ่งมั่น

(Determination)

สร้างสรรค์

(Knowledge Creation)

สามัคคี

(Unity)

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Identity of Kasetsart University) : IDKU 

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล

 • สำานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

 • มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ� ในการทำางานและ

ในการปฏิิบัติใด ๆ 

 • สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้ มีความสามารถ ในการสร้าง

มูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 

 • สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำางานเป็นทีม และ สามารถบูรณาการเชื่อม

โยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพ ส่ิงแวดล้อมในด้าน วิชาการ และการมีส่วนร่วม 

ตลอดจนการสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีของนิสิต บุคลากร ตลอดจน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้น

การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และสังคม เพื่อเป็นแบบอย่าง

สถาบันการศึกษาชั้นนำาที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน และประชาคมโลก โดยมีนโยบาย ดังนี้

KU Photo CLUB

 1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และ

โครงสร้างพื ้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

 2. การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงาน

ทดแทนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3. การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกจากสภาวะเรือนกระจก แก่นิสิต 

และบุคลากร

 4. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะ 

หรือของเสียด้วยการลดการใช้การใช้ซำา้ และการแปรสภาพเพ่ือนำากลับ

มาใช้ใหม่ รวมท้ังเร่งรัดการลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 5. การส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากรนำา้และการสนับสนุน

การบริหารจัดการนำา้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ

 6. การเร่งรัด ปรับปรุง และสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน

ให้มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการใช้และการให้บริการระบบ

ขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดินภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 7. การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 8. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน

 9. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ 

การจัดการการพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านสิ ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับองค์กร

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
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 “Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ ส่ิงแวดล้อมขององค์กร  คือการดำาเนินกิจการ

ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

In process      หมายถึง กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่ิงแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการ 

   พนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

After process  หมายถึง กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เก่ียวกับการดำาเนินงานขององค์กรโดยตรง 

   เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา,การรณรงค์สร้างจิตสำานึก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

As Process      หมายถึง  องค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำาไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ

 1. การกำากับดูเเลกิจการที่ดี

 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

 7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

 8. การจัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

ระดับ 1 Mandatory Level: ข้อกำาหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

    กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น

ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจคำานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทน 

    แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำาไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำาไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม

ระดับ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสร้างผลกำาไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราท่ีเหมาะสม 

    และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้

    ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ

ระดับ 4 Voluntary Level:  ความสมัครใจ หมายถึง การดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิิบัติตามเเนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจ

    ไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซ่ึงการประกอบธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำาคัญ

ความหมายของ “Corporate Social Responsibility (CSR) 

ประเภทของ CSR

ระดับของ CSR

หลักแนวคิดของ CSR

www.csr.com
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คณะเกษตร

บางเขน

 ช่ือโครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

ให้แก่นักเรียน

 รายละเอียด : เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การปลูกผัก  

ผลไม้ต่างๆ ของสถานี เพื ่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์

ในการเรียนรู้จากสถานท่ีจริงให้แก่เด็ก ณ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ (แปลงทดลอง

บ้านเข็กน้อย) ตำาบลเข็กน้อย อำาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 11 

กันยายน พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ระดับปฐมวัย จำานวน 

50 คน และครูผู้ควบคุม 2 ท่าน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชนะ

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมเพาะกล้าผัก....เพาะความศรัทธาท่ีชุมชนบ้านก้อ

(ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนบ้านก้อ 

ซ่ึงมีปัญหาการบุกรุกเผาป่าต้นนำา้ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ในพ้ืนท่ี จังหวัดลำาพูน 

ทำาให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีมูลเหตุจากความไม่พออยู่พอกิน

ของราษฎรในพ้ืนท่ี โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านก้อปลูกผักไว้บริโภคเอง

ในครัวเรือนโดยไม่ต้องซ้ือหา

 รายละเอียด : ภาควิชาพืชสวนจัดหาเมล็ดพันธุ์ผักที่ชาวบ้านชอบ

บริโภคกันทั้งผักกินใบและกินผล ทั้งที่อายุสั้นและอายุยาว รวม 6 ชนิด ไปแจก

ให้กับชาวบ้าน เพ่ือนำาไปปลูกในพ้ืนท่ีว่างของครัวเรือน ช่วยให้มีผักไว้บริโภคเอง

โดยไม่ต้องซื ้อหา และจัดบรรยายและปฏิิบัติ การเตรียมวัสดุเพาะกล้า

การหยอดเมล็ดผัก และการย้ายต้นกล้าผักลงในถาดอนุบาล ในวันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 80 คน
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คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาสถานีวิจัยดอยปุย ทุกพุธแรกของเดือน 

(สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืน และสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ ทำางานเป็นทีม

 รายละเอียด : บุคลากรสถานีวิจัยดอยปุย ช่วยกันพัฒนาสถานีฯ

ณ ลานบวกห้า และสวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ของทุกพุธแรกของเดือน จำานวน 30 คน

 ช่ือโครงการ : ศึกษาทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 

(ช่วงชั้น 1) โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้จาก

สถานท่ีจริง 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาในการทำางานได้ 4. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

 รายละเอียด : เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา

เล้ียงปู และวิธีการปลูกผัก  ผลไม้ต่างๆ ของสถานีฯ เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์

ในการเรียนรู้จากสถานท่ีจริง  ให้ความรู้ ความสนุกเพลิดเพลิน และสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ (แปลงทดลองบ้านทับเบิก) 

ตำาบลวังบาล  อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 

โดยกลุ ่มเป้าหมาย คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 

จำานวน 147 คน  
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 ช่ือโครงการ : โครงการสัปดาห์พัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะเกษตร 

ประจำาปี พ.ศ.2563 (สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มร่ืน

สะอาดและสวยงามและเพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

 รายละเอียด : หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย และบุคลากรของสถานี

วิจัยดอยปุย จำานวน 30 คน ร่วมกันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะเกษตร ประจำาปี 

2563 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสวนสองแสน และสวนบุญรอด 

สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่  

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  
 ช่ือโครงการ : การแปรรูปไข่เป็ดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ภาควิชา

คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เป็ด

ท่ีได้จากฟาร์มของสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมท่ีมีปัญหาไข่เป็ดเหลือจำานวนมาก

จากสถานการณ์โควิด-19

 รายละเอียด : จัดทำาการเผยแพร่เป็นวีดีโอสาธิตการทำาผลิตภัณฑ์

ไข่เป็ดแปรรูป โดยเผยแพร่ออนไลน์ ผ่าน URL: https://www.youtube.com/

watch?v=9QwpcuLontA&feature=youtu.be เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม

พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม และผู้สนใจท่ัวไป 
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 ช่ือโครงการ : การเผยแพร่ความรู้เรื ่อง “ภัยเงียบ เสี่ยงตาบอด 

ช่วง Work from home และเรียนออนไลน์” (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสาเหตุ วิธีการประเมิน

ตนเองและแนวทางป้องกัน รวมทั้งโภชนาการเพื่อปกป้องจอประสาทตา

จากแสงสีฟ้า

 รายละเอียด : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ

ร่วมกับคณะเกษตร จัดทำาการเผยแพร่ความรู้ ผ่านรายการ FOA Live 

โดยเผยแพร่ออนไลน์ ผ่าน URL: https://fb.watch/1w-pTlgRzj/

เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และผู้สนใจท่ัวไป

 ช่ือโครงการ : การเผยแพร่ความรู้เร่ือง “สาธิตการทำาเครปเค้กเมล่อน 

หวานฉำา่ๆ ทำาได้ท่ีบ้าน” (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ 

คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านคุณค่าทางโภชนาการของเมล่อน

และการนำาเมล่อนไปสร้างมูลค่าเพ่ิม และรายได้ พร้อมท้ังสาธิตการทำาเครปเค้กเมล่อน

 รายละเอียด : สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

ร่วมกับคณะเกษตร จัดทำาการเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการ FOA Live โดยเผยแพร่

ออนไลน์    ผ่าน   URL: https://www.facebook.com/watch/?v=299696111431822 

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
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คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : การเสวนาเรื่อง “โภชนาการเพื่อการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกัน” (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการเพื่อการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และประเมินภาวะโภชนาการให้กับผู้สนใจท่ัวไป

 รายละเอียด : สาขาอาหาร และโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

ร่วมกับคณะเกษตร และห้างสรรพสินค้า The mall จัดกิจกรรมต่างๆ  

ภายใต้งาน “The Mall Lifestore Kaset Fun Fair” ณ ห้างสรรพสินค้า 

The mall สาขางามวงศ์วาน เม่ือวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยอาจารย์ 

ดร.กานต์สุดา วันจันทึก เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สนใจท่ัวไป จำานวน 

50 คน และผู้เข้ารับการประเมินภาวะโภชนาการ จำานวน 200 คน 

 ช่ือโครงการ : การสาธิตประกอบอาหารว่างไทยโบราณ “ม้าฮ่่อ”

(ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสาธิตประกอบอาหารว่าง

ไทยโบราณ เมนูม้าฮ่่อ ให้กับผู้ท่ีสนใจ 

 รายละเอียด : สาขาอาหาร และโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ร่วมกับคณะเกษตร และห้างสรรพสินค้า The mall จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้งาน 

“The Mall Lifestore Kaset Fun Fair” ณ ห้างสรรพสินค้า The mall สาขา

งามวงศ์วาน เม่ือวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สนใจท่ัวไป 

จำานวน 30 คน 
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คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านดิน และปุ�ยของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ�ยส่ังตัดบ้านเหมกเดินตามรอยพ่อ (ภาควิชาปฐพีวิทยา 

คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เรื่อง ดิน ปุ�ย และ เทคโนโลยีปุ�ยสั่งตัด

 โดย ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยา

เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ 

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยาได้ถ่ายทอดความรู้ 

ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ�ยส่ังตัดบ้านเหมกเดินตามรอยพ่อ จำานวน 

35 คน ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ตำาบลเกาะทวด อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ช่ือโครงการ : เวทีถ่ายทอดการจัดการความรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันสำาปะหลัง และกิจกรรมกลุ่มเคล่ือนใจเคล่ือนความคิดด้วย

Smart A4  (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดความรู้เรื่อง Smart A4 ดิน ปุ�ย เทคโนโลยี

ปุ�ยส่ังตัด และปุ�ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดย ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม ฝ่ายบริการ

วิชาการภาควิชาปฐพีวิทยาเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้  

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยา ได้ถ่ายทอดความรู้ 

เพ่ือวางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรของอำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร จำานวน 80 คน ในวันท่ี 21 - 22  

ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
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คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร/พระยาบันลือ

สร้างสุขจากดินอยุธยา/โรงเรียนเกษตรกร (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด

 รายละเอียด : ดร. รุ่งโรจน์  พิทักษ์ด่านธรรม ให้ความอนุเคราะห์

สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำาริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้ความรู้เกษตรกรเร่ืองเทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลพระยาบันลือ อำาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

 ช่ือโครงการ : การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ �ยมืออาชีพ 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : เพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานดินปุ�ย  เพ่ือการเป็นนักส่งเสริมด้านดินและปุ�ยมืออาชีพ

ในการขับเคล่ือนงานศูนย์จัดการดินปุ�ยชุมชน (ศดปช.) อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รายละเอียด : ภาควิชาปฐพีวิทยา ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่

จากสำานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 สำานักงานเกษตรพ้ืนท่ี กทม. 

สำานักงานเกษตรจังหวัด สำานักงานเกษตรอำาเภอ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี

การเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง รวมท้ังส้ิน จำานวน 120 คน

ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในหัวข้อเร่ืองการวิเคราะห์ดินและการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิน
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 ช่ือโครงการ : เวทีถ่ายทอดการจัดการความรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันสำาปะหลัง และกิจกรรมกลุ่มเคล่ือนใจเคล่ือนความคิด

ด้วย Smart A4  (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เร่ือง Smart A4 ดิน ปุ�ย เทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด 

และปุ�ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยา ได้จัดเวที

การจัดการความรู้ เพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรของอำาเภอ

วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันท่ี 21 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ อำาเภอวัดโบสถ์ 

จังหวัดพิษณุโลก

 ช่ือโครงการ : จัดทำาส่ือวีดิทัศน์เทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด (ภาควิชาปฐพีวิทยา

คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : จัดทำาส่ือวีดิทัศน์เทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด 

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยา ได้เผยแพร่ความรู้ 

เพ่ือการขยายผลความสำาเร็จการใช้เทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัดในการลดต้นทุนในการ

ผลิตข้าวโพด ในพ้ืนท่ี 9 อำาเภอของจังหวัดพิษณุโลก โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในวันท่ี 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ คลินิกดินบางระกำา
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คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : การให้สัมภาษณ์หัวข้อการสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เร่ือง ดิน ปุ�ย เทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด และปุ�ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน

 รายละเอียด : ฝ่ายแผนงานและสร้างสรรค์รายการ/ข่าวของสถานีวิทยุ

กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

หัวข้อการสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ในรายการ “เปิดบ้าน

การเกษตร”ออกอากาศเม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00-11.30 น. 

ดำาเนินรายการโดย คุณกมลวรรณ สิงห์ชาติ

 ช่ือโครงการ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำาโครงการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ภาควิชาปฐพีวิทยา

คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เร่ือง Smart A4 ดิน ปุ�ย และ เทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด 

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยา ได้ถ่ายทอดความรู้

ให้กับเกษตรกรตำาบลคลองพระยาบันลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำาเภอ

ลาดบัวหลวง จำานวน 40 คน ในวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลคลองพระยาบันลือ ตำาบลคลองพระยาบันลือ อำาเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : ทำาไมต้องวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ�ย??? และขั้นตอนการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล 

(ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเร่ืองการสุ่มเก็บตัวอย่างดิน และความสำาคัญของการวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ�ย

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยาร่วมถ่ายทำาคลิปวีดีโอ เร่ืองทำาไมต้องวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ�ย??? และข้ันตอน

การสุ่มเก็บตัวอย่างดินในนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล โดยได้เผยแพร่ใน Facebook Live ของคณะเกษตรเพื่อให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป

ท่ีสนใจได้รับชม ในวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารวชิราณุสรณ์ คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : การให้สัมภาษณ์หัวข้อการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง

และคำาแนะนำาการใช้ปุ�ย (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู ้เรื ่อง ดิน ปุ �ย เทคโนโลยีปุ �ยสั ่งตัด และ

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 รายละเอียด : ฝ่ายแผนงานและสร้างสรรค์รายการ/ข่าวของสถานีวิทยุ

กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์ ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม 

หัวข้อการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยตนเองและคำาแนะนำาการใช้ปุ�ย ในรายการ “เปิดบ้าน

การเกษตร”ออกอากาศเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00-11.30 น. 

ดำาเนินรายการโดย คุณกมลวรรณ สิงห์ชาติ
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คณะเกษตร

 ช่ือโครงการ : โครงการลูกพระดาบส  สมุทรปราการ (ภาควิชา

ปฐพีวิทยา คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เร่ือง ดิน ปุ�ย และเทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัด

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยาได้ถ่ายทอด

ความรู้ ในหลักสูตรเทคโนโลยีปุ�ยส่ังตัดของโครงการลูกพระดาบส เม่ือวันท่ี 30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องฝึกอบรม อาคารอเนกประสงค์โครงการ

ลูกพระดาบส สมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร จำานวน 50 คน

 ช่ือโครงการ : การตรวจสอบธาตุอาหารหลักของพืช ความเป็นกรด-ด่างของดิน และการหาคำาแนะนำาการใช้ปุ�ยเคมีด้วยตนเอง 

(ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร)  

 วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเรื่องการใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย และการหาคำาแนะนำาการใช้ปุ�ยเคมี

ด้วยตนเอง 

 รายละเอียด : ฝ่ายบริการวิชาการภาควิชาปฐพีวิทยาร่วมถ่ายทำาคลิปวีดีโอ เร่ืองการตรวจสอบธาตุอาหารหลักของพืช ความเป็นกรด-

ด่างของดิน และการหาคำาแนะนำาการใช้ปุ�ยเคมีด้วยตนเอง โดยได้เผยแพร่ใน Facebook Live ของคณะเกษตรเพ่ือให้เกษตรกร และบุคคลท่ัวไป

ท่ีสนใจได้รับชม ในวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารวชิราณุสรณ์ คณะเกษตร
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 ช่ือโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและการแปรรูปข้าวโพด

หวานอินทรี 2 แบบครบวงจรโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง

แห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นิคมแคนดง จำากัด

(ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตและการแปรรูป

ข้าวโพดหวานอินทรี2 แบบครบวงจร

 รายละเอียด : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรม 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สหกรณ์นิคมแคนดง จำากัด อำาเภอสตึก  

จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานอินทรี 2 

ในโครงการของนิคมแคนดง จำานวน 28 ราย  

 

 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพสูง

โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติและธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและ

ข้าวฟ่่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการผลิตข้าวโพดหมัก

คุณภาพสูง

 รายละเอียด : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรม

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จากอำาเภอ

ปากช่อง จำานวน 23 ราย อำาเภอสีค้ิว 21 ราย อำาเภอสูงเนิน 16 ราย อำาเภอ

ปักธงชัย 13 ราย และอำาเภอครบุรี 24 ราย รวม 116 ราย
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 ช่ือโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลหนอนไหมมาใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ภาควิชา

พืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อสร้างชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์จาก

มูลหนอนไหมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายผู้ผลิตหนอนไหมอ่ืนๆ

 รายละเอียด : ภาควิชาพืชสวน ได้จัดฝึกอบรมเร่ือง “การใช้ผลิตภัณฑ์

จากมูลหนอนไหมมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร” ได้แก่ ปุ�ยมูลหนอนไหม 

ปุ�ยหมักมูลหนอนไหม และสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช วันเสาร์ที่ 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อน

เลี้ยงไหมพญาราม ตำาบลเพี้ยราม อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมท้ังหมด จำานวน 70 คน

 ช่ือโครงการ : การผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

ในบริเวณใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในเร่ืองการผลิตกล้วย

ด้วยระบบ Smart Farm และ การผลิตปุ�ยชีวภาพ ในการผลิตแบบอินทรีย์

 รายละเอียด : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ดำาเนินการจัดอบรมการผลิตกล้วยหอม

ทองอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ จำานวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 50 คน รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 100 คน โดยจัดอบรมที่ วิทยาลัยเทคนิค

ปทุมธานี และสวนกล้วยหอมทองอินทรีย์ ตำาบลระแหง อำาเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 และ รุ่นที่ 2

จัดอบรม วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2563
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 ช่ือโครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู ้ในเรื ่อง

การเก็บเก่ียวและการปฏิิบัติหลังการเก็บเก่ียว (ไม้ผลทุเรียน)

 รายละเอียด : ผู้จัดโครงการน้ีคือสำานักงานเกษตรอำาเภอแก่งคอย 

โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเก็บเกี่ยวและการปฏิิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

(ไม้ผลทุเรียน)” แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำาเภอแก่งคอยจำานวน 30 คน 

ในวันที ่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ sunkatop รีสอร์ท ตำาบลชะอม 

อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 ช่ือโครงการ : โครงการการฟ้�นฟูและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชประจำาถ่ิน

คุ้งบางกระเจ้าและการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อฝึกอบรมให้ประชาชนทั ่วไปสามารถผลิตผัก

ได้อย่างมีคุณภาพได้เอง

 รายละเอียด :  ภาควิชาพืชสวนร่วมกับบริษัท ปตท. จำากัด ดำาเนินโครงการ

ปลูกผักพระราชทานภายใต้โครงการ Our Khung Bangkachao โดยจัดการ

ฝึกอบรมเรื ่องการผลิตผักคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที ่คุ ้งบางกระเจ้า 

แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 

พ.ศ. 2563 และวันจันทร์ที ่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ คุ ้งบางกระเจ้า

จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมคร้ังละ จำานวน 50 - 80 คน
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 ช่ือโครงการ : ห้องเรียนกลางสวน (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป เก่ียวกับ

การปลูกไม้ผลในภาชนะ

 รายละเอียด : ภาควิชาพืชสวน จัดอบรมให้ความรู้และสาธิต 

“การปลูกไม้ผลในภาชนะ”แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จำานวน 2 รุ่น 

รุ ่นละ 25 คน รวมจำานวน ผู ้เข้าอบรม 50 คน จัดขึ ้นในวันที ่ 27 และ 

28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ เรือนองุ ่นปวิณ ปุณศรี และแปลงทดลอง

2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 ช่ือโครงการ : แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรตกตำ่า

อย่างเป็นระบบ (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นวิทยากร ให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์

ราคาพืชผลทางการเกษตรในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมท้ังแนะแนว

ทางในปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ีกำาลังอยูใ่นความสนใจของเกษตรกร

 รายละเอียด : ผู้จัดโครงการน้ีคือคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคา

ผลผลิตเกษตรกรม สภาผู ้แทนราษฎร โดยจัดการสัมมนาให้ความรู ้เร ื ่อง 

“แนวทางการปลูกไม้ผลเพ่ือทดแทนพืชเกษตรท่ีราคาตกตำา่” แก่เกษตรกรในจังหวัด

นครสวรรค์ จำานวน 2,200 คน ในวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตำาบลย่านมัทรี อำาเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์
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 ช่ือโครงการ : ห้องเรียนกลางสวน (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับ

การขยายพันธ์ุไม้ผล

 รายละเอียด : ภาควิชาพืชสวน จัดอบรมให้ความรู้และสาธิต “การขยาย

พันธ์ุไม้ผล” แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป จำานวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวมจำานวน

ผู้เข้าอบรม 60 คน จัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 1 ตุลาคม

พ.ศ. 2563 ณ แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 ช่ือโครงการ : การส่งเสริมการท่องเท่ียวและเสริมสร้างทักษะชีวิตภูทับเบิก

(สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร) 

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการประกอบอาชีพการปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว 

และการแปรรูปกาแฟได้ถูกต้อง

 2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการทำางานกลุ่ม ความชำานาญในการปลูก ดูแล  

เก็บเก่ียว และแปรรูปกาแฟ

 3. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำากาแฟมาสร้าง

เป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือต่อยอดเป็นอาชีพได้

 4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาไทยในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปกาแฟ

 รายละเอียด : ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้

เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์กาแฟ  การเตรียมดินเพื่อปลูกกาแฟ การดูแลต้นกาแฟ

หลังปลูก การเก็บกาแฟ  การค่ัว การบด และการแปรรูปกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

(การชงกาแฟร้อนและเย็น) พร้อมทั ้งอุปกรณ์ประกอบการบรรยายอบรม 

ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จำานวน 100 คน ในวันท่ี 17 - 18 

สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ตำาบลวังบาล  อำาเภอหล่มเก่า 

จังหวัดเพชรบูรณ์
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 ช่ือโครงการ : การปลูกข้าวไร่แบบนาข้ันบันไดในพ้ืนท่ีสูง ภูทับเบิก 

(สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวแบบนาข้ันบันได 

และปรับเปล่ียนวิถีการทำาเกษตรแบบเดิม

 รายละเอียด : บ ุคลากรของสถานีว ิจ ัยเพชรบูรณ์ได ้ส ำารวจ

แปลงนาข้ันบันไดท่ีปลูก พบปัญหาเร่ืองโรคไหม้ โดยให้คำาแนะนำา วิธีการแก้ปัญหา 

และการป้องกันแก่เกษตรกร ได้แก่ นายศึก  แซ่หลอ และ นางยั่ว  แซ่สง 

เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดบนภูทับเบิกให้ยั่งยืนต่อไป  ณ 

แปลงเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มนาข้ันบันได หมู่บ้านภูทับเบิก ตำาบลวังบาล  

อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อเทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมพรรษา 64 พรรษา 

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 2. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์และการปลูกต้นไม้ 

เพื่อประโยชน์ให้มีใช้สอยในประเทศอย่างยั่งยืน

 3. เพื่อเพิ่มปริมาณและความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชผัก

และต้นไม้ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  อันจะส่งผลให้มีปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพ

เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์

มีความชุ่มช้ืนและเป็นแหล่งทรัพยากรต้นนำ้าลำาธารที่ดีต่อไป

 รายละเอียด : ผู ้เข้าชมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทย

ได้ประโยชน์” ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย

ราชมงคลอีสาน หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 880 คน โดยเป็นกลุ่ม

ข้าราชการทหาร ตำารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา  

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง และได้มีการแจกจ่ายต้นม่วง

เทพรัตน์ จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ จำานวน 

200 ต้น ต้นสตรอว์เบอร์รีพันธ์ุพระราชทาน 80 จำานวน 500 ต้น และต้นราสพ์

เบอร์รี พันธ์ุอิริก้า จำานวน 180 ต้น

ช่ือโครงการ : โครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: 

ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ” (สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัย

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร)
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 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมเกษตรกร เร่ือง  การพัฒนาองค์ความรู้

เพ่ือส่งเสริมการผลิตพลับภายใต้ชุด (สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร)

 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุและเทคโนโลยีการผลิตพลับในเขต

พ้ืนท่ีสูงภาคเหนือตอนบน

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อนำาเทคโนโลยีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัย

นำาไปฝึกอบรมส่งเสริมเผยแพร่และ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรครัวเรือน และชุมชน

ผู้ปลูกพลับ ผู้ประกอบการด้านการตลาดผลผลิตทางการเกษตร นักวิจัย

นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ผู้ท่ีเก่ียวข้องตลอดจนผู้สนใจ

 2. เพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจเกษตรเก่ียวพลับในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ

ตอนบน

 3. เพ่ือผลิตส่ือสารสนเทศ สำาหรับฝึกอบรม เร่ืองการพัฒนาระบบ

การผลิตพลับบนท่ีสูงในเขตภาคเหนือตอนบนส่งเสริมเผยแพร่และ ถ่ายทอด

สู่เกษตรกรครัวเรือน

 รายละเอียด : เกษตรกรจากอำาเภอเมืองปาย จังหวัดลำาปาง จำานวน 

40 ราย ได้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริม

การผลิตพลับ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุและเทคโนโลยีการผลิตพลับ

ในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือตอนบน จำานวน 40 ราย ณ อาคารฝึกอบรมสถานีวิจัย

ดอยปุย และแปลงปลูกพลับสวนสองแสน เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 ช่ือโครงการ : “The Mall LifestoreKaset Fun Fair ”  (ภาควิชา

คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เป็นการเผยแพร่ความรู ้และส่งเสริมกิจกรรม

ในครอบครัว

 รายละเอียด : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ 

สาธิตเผยแพร่ความรู้ 2 เร่ือง คือ 1. กระถางปลูกต้นไม้ DIY จากขวดพลาสติก

ที่ใช้แล้วให้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ประหยัดเวลารดนำ้า 2. แป้งปั�นเปลี่ยนสี

สาธิตการทำาแป้งปั�น หรือแป้งโดว์ เพ่ือเป็นของเล่นเสริมพัฒนาในเด็กปฐมวัย 

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ท่ีเข้ามารับบริการในห้างฯ และสนใจกิจกรรม จำานวนผู้ร่วม

กิจกรรมประมาณ 20 - 30 คน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2563 
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค

 ช่ือโครงการ : กิจกรรม “พืชสวนรวมใจ บรรเทาภัยโควิด-19” (ภาควิชา

พืชสวน คณะเกษตร)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อช ่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยบูรณาการความร่วมมือจากคณาจารย์

บุคลากร ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ

 รายละเอียด : ภาควิชาพืชสวนร่วมกับสำานักพัฒนาชุมชน กทม. 

แจกเมล็ดพันธ์ุผักท่ีได้รับบริจาคจากบริษัทผู้ผลิตและผู้สนับสนุนอ่ืน ๆ ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 15,100 บาท และ

การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุจากบริษัทฉ่ัวย่งเซ้งพันธ์ุพืช จำากัด บริษัทซินเจนทา ซีดส์ จำากัด 

และบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำากัด สามารถแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุผัก

คณะประมง

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจรักษ์ทรัพยากรหน้าบ้าน 

เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ภายใต้โครงการ “การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปู

และเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื ่อเพิ ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) 

ในพ้ืนท่ีทะเลไทยตอนบน (ระยะท่ี 2)”

 วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเล และสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชนในชุมชน 2 เพ่ือช่วยฟ้�นฟู

ทรัพยากรปูม้าในอ่าวบางสน ซ่ึงจะนำาไปสู่ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ

ประมงแก่ชุมชนประมงในท้องถ่ินและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

 รายละเอียด : สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ศูนย์บริหารงานวิจัยและ

สนับสนุนวิชาการ คณะประมง ร่วมกับธนาคารปูม้ากลุ่มคืนลูกปูม้าสู่อ่าวบาง

สน ดำาเนินการโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจรักษ์ทรัพยากรหน้าบ้าน เพ่ือ

คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” เพ่ือให้การดำาเนินการธนาคารปูม้าชุมชนเกิดประโยชน์

สูงสุดตามเป้าประสงค์ของการจัดต้ังธนาคารปูชุมชน รวมไปถึงเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล และสร้างจิตสำานึกให้กับ

เยาวชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป มีกรอบระยะเวลาดำาเนินการ 6 เดือน 

โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินกิจกรรม จำานวน 2 ครั ้ง โดยมีครูและนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังส้ิน จำานวน 100 คน
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 ช่ือโครงการ : ธนาคารปูม้าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

ในพื้นที่ทะเลไทย ภายใต้โครงการ“การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและ

เครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่

ทะเลไทยตอนบน (ระยะท่ี 2)”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ

ของชาวประมงพ้ืนบ้านในการดำาเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรปูม้าในพ้ืนท่ีทะเลไทย

 รายละเอียด : สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝ่ังอันดามัน ศูนย์บริหาร

งานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง ดำาเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพ การใช้ประโยชน์ และคุณค่าของทรัพยากรปูม้า 

แนวทางการฟ้�นฟูทรัพยากรปูม้า การบ่มเพาะลูกปูม้า การเพาะฟักปูม้า

และการบริหารจัดการธนาคารปูม้าชุมชน ให้แก่ชาวประมงพ้ืนบ้านและสมาชิก

กลุ่มธนาคารปูม้าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 

ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 จำานวน 15 ชุมชน รวม 15 คร้ัง 

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมท้ังส้ิน จำานวน 217 คน

 ช่ือโครงการ : คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ภายใต้โครงการ “การสร้างศูนย์เรียนรู้

ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus)

ในพ้ืนท่ีทะเลไทยตอนบน (ระยะท่ี 2)”

 วัตถุประสงค์ : 1. เพื ่อส่งเสริมการอนุร ักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

และสร้างจิตสำานึกให้กับชุมชน 2. เพื่อช่วยฟ้�นฟูทรัพยากรปูม้าในจังหวัดชลบุรี 

และระยอง สู่การทำาประมงอย่างยัง่ยืน

 รายละเอียด : สถานีวิจัยประมงศรีราชา ศูนย์บริหารงานวิจัยและ

สนับสนุนวิชาการ คณะประมง ได้จัดทำากิจกรรมคืนปูม้าสู่ทะเลไทย โดยดำาเนิน

การปล่อยลูกปูม้าท่ีเพาะได้จากศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า สถานีวิจัยประมงศรีราชา 

ลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดหน้าสถานีฯ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ปล่อยลูกปูม้า

ระยะ Young crab จำานวน 1,032 ตัว วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ปล่อยลูกปูม้า

ระยะ Young crab จำานวน 250 ตัว และระยะ Zoea 5,000,000 ตัว และ

วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ปล่อยลูกปูม้าระยะ Young crab จำานวน 210 ตัว 

และระยะ Zoea 2,000,000 ตัว มีบุคลากรและนิสิตฝึกงานเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยรวมท้ังส้ิน จำานวน 20 คน



33

คณะประมง

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : สัมมนาวิชาการ สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยวิถีการตลาด 

(ผลิต แปรรูป ตลาด) หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าโภชนศาสตร์ อายุศาสตร์

โรคสัตว์นำ้า และปัญญาประดิษฐ์

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือท่ีจะให้ความรู้ผู้เข้ารับฟังเร่ือง ปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) กับการเพาะเล้ียงสัตว์นำ้า 

 รายละเอียด : ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นำา้ คณะประมง ดำาเนินกิจกรรม

ท่ีโรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ในงานประกอบด้วยการสัมมนาเร่ือง การเพ่ิมมูลค่า ความท้าทายของอุตสาหกรรม

วิถีตลาดโภชนศาสตร์อาหารสัตว์นำา้ และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ มีผู้เข้าร่วมงาน

ท้ังหมด จำานวน 250 คน

 ช่ือโครงการ : การปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐาน

เสริมสร้างนิเวศ ความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการ

ปลูกไม้มีค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกสารสิทธิ�หรือ

พื ้นที ่สาธารณะของชุมชน 2. เพื ่อส่งเสริมการรักษาฐานพันธุกรรมพืช 

ความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ท้องถ่ิน สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ

และความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชน 3. เพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจ

ของชุมชนโดยการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ในอนาคต

 รายละเอียด : สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหาร

งานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง ดำาเนินการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

เกี ่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในระบบสวนสมรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิิบัติ

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

ระนอง กระบ่ี และพังงา โดยมีการจัดอบรม จำานวน 6 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรม

จำานวนรวมท้ังส้ิน 375 คน ท้ังน้ีโครงการฯ ได้สนับสนุนพรรณไม้ตามนิเวศ จำานวน 

30,000 กล้า และผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงทะเบียนพื้นที่สำาหรับปลูกไม้มีค่า

ในระบบสวนสมรมแล้วมากกว่า 1,500 ไร่
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 ช่ือโครงการ : การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพ้ืนท่ี

ทะเลไทยตอนบน (ระยะท่ี 2)

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือช่วยฟ้�นฟูทรัพยากรปูม้าในอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน ซ่ึงจะนำาไปสู่ความม่ันคงในการประกอบอาชีพประมงแก่ชุมชนประมง

บริเวณอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน 

 2. เพื่อจัดการความรู้และขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดธนาคารปูม้าชุมชนตามแนวทางที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง

หนุนเสริมธนาคารปูม้าท่ีมีศักยภาพให้มีโอกาสไปสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน และ/หรือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน รวมไปถึงคัดเลือก

ธนาคารปูม้าท่ีมีศักยภาพในการผลิตลูกปูม้าระยะตัวปู (first crab) ให้ดำาเนินการผลิตลูกปูม้าระยะน้ีควบคู่ไปกับการปล่อยลูกปูระยะ Zoea

ท่ีทำาอยู่เดิม ท้ังน้ีเพ่ือยกระดับให้เป็น “ธนาคารปูม้าต้นแบบของการผลิตลูกปูม้าระยะตัวปู” ต่อไป

 3. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล และสร้างจิตสำานึกให้คนในชุมชนรวมไปถึงการสร้างรายได้

ให้กับชุมชนท่ีมีการจัดต้ังธนาคารปูม้า

 รายละเอียด : 1. สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง ได้ดำาเนินการจัดอบรม 

เร่ือง การเพาะพันธ์ุปูม้าเพ่ือการอนุรักษ์ และการดำาเนินงานธนาคารปูม้าชุมชน ณ สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน จำานวน 28 คน

 2. สถานีวิจัยประมงศรีราชา ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง ได้ดำาเนินการจัดอบรม เร่ือง การเพาะเล้ียงปูม้า

คืนสู่ทะเลไทย ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน จำานวน 34 คน
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คณะวนศาสตร์ 

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 ช่ือโครงการ : ปันกล้าเพ่ือสังคม

 วัตถุประสงค์ : สนับสนุนกล้าไม้ป่ายืนต้นแก่ชาวบ้านที ่ได้รับ

ผลกระทบจากการะบาดของโควิด-19 

 รายละเอียด : ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ ได้แก่ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ 

หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังนำา้เขียว 

จังหวัดนครราชสีมา สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถานีวิจัยวนศาสตร์

พังงา ดำาเนินโครงการ “ปันกล้าเพ่ือสังคม” และสนับสนุนกล้าไม้ 8,300 กล้า

แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 จำานวน 78 คน

 ช่ือโครงการ : ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์นำา้แก่ชุมชน 

ประจำาปีบัญชี พ.ศ. 2563 (ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นำา้ ศูนย์บริหารงานวิจัย

และสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อถ่ายทอดความรู ้และฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ

ด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะในอาหารสัตว์และเทคนิคการนำาของเหลือ

ใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์นำา้

ต้นทุนตำา่ นำาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิิบัติและการประกอบอาชีพ

 รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นำา้ ศูนย์บริหารงานวิจัย

และสนับสนุนวิชาการ คณะประมงดำาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ จำานวน 2 

หลักสูตร 1 การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะในอาหารสัตว์ด้วยเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิิบัติการ 2 การผลิตอาหารสัตว์นำา้ต้นทุนตำา่ โดยใช้ของเหลือใช้

จากการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเม็ดลอยนำา้

เลี้ยงปลา โดยจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม

ท้ังส้ินจำานวน 52 คน ประกอบด้วย นักศึกษาและอาจารย์สาขาเพาะเล้ียงสัตว์นำา้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏิเพชรบุรี เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป
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 ช่ือโครงการ : การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการ “การปลูกไม้มีค่า

ในระบบสวนสมรมบนพ้ืนฐานเสริมสร้างนิเวศ ความหลากหลายชีวภาพและ

เศรษฐกิจชุมชน”

 วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม้มีค่าในระบบ

สวนสมรมบนพ้ืนฐานเสริมสร้างนิเวศ ความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน

แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

 รายละเอียด : ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายวสันต์ 

จันทร์แดง หัวหน้าสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา หัวหน้าโครงการ “การถ่ายทอด

องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย: โครงการชุมชนไม้มีค่า” ได้จัดอบรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม้มีค่าในพ้ืนท่ีเกษตร แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

ท้ังหมด 6 รุ่น รวมจำานวน 225 คน

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
 ช่ือโครงการ : โครงการเรียนรู้การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อให้เยาวชนในอำาเภอตะกั ่วป่า จังหวัดพังงา 

รู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างถูกวิธี

 รายละเอียด : วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2563 สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา 

ร่วมกับค่ายเยาวชนมูลนิธิธารนำา้ใจ บ้านพรุเตียว ได้จัดโครงการเรียนรู้การอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา แก่นักเรียนในอำาเภอตะก่ัวป่า 

จังหวัดพังงา
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 ช่ือโครงการ : การฝึกอบรมการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

ในรูปแบบวนเกษตร

 วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชตามระบบวนเกษตร

 รายละเอียด : วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมวนเกษตรตราด จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

ในรูปแบบวนเกษตรให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ตำาบลชำาฆ้้อและตำาบลนำ้าเป็น 

อำาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ณ ศาลาส่งเสริมประชาธิปไตยบ้านชำาฆ้้อ 

และเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำาบลทุ่งควายกินและทางเกวียน อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหม้ โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการ

กว่า 100 คน และมีการแจกกล้าไม้ยืนต้นแก่ผู้ร่วมอบรมคนละ 50 - 100 ต้น

 ช่ือโครงการ : การฝึกอบรมการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

ในรูปแบบวนเกษตร

 วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชตามระบบวนเกษตร

 รายละเอียด : วันท่ี 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สถานีวิจัยและฝึกอบรม

วนเกษตรตราด จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบ

วนเกษตรให้แก่เกษตรกร จำานวน 8 หมู่บ้านในพ้ืนท่ี อำาเภอสอยดาว และ อำาเภอ

โป่งนำ้าร้อน  จังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 100 คน และ

มีการแจกกล้าไม้ยืนต้นแก่ผู้ร่วมอบรมคนละ 50 - 100 ต้น
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 ช่ือโครงการ : โครงการวนศาสตร์อาสา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 

1/2563 การปลูกป่าและกิจกรรมปลูกจิตสำานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

บริเวณบ้านก้อ  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของคณะวนศาสตร์และ

บูรณาการความรู้ด้านวนศาสตร์สู่ชุมชน/สังคมในวงกว้าง เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใหก้ับผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวนศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี 

คณะวนศาสตร์

 รายละเอียด : คณะวนศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มนักเรียนทุนมูลนิธิ

อานันทมหิดล อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  และกลุ่มอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดลำาพูน  

จำานวนรวมประมาณ 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ซ่ึงเป็นไม้ในพ้ืนถ่ิน ท่ีมีการ

เพาะเช้ือไมคอไรซา เพ่ือให้เกิดเห็ด ท่ีชาวบ้านสามารถเก็บเพ่ือรับประทานได้

ในอนาคต) บริเวณ บ้านก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน 

ในพ้ืนท่ีประมาณ 17 ไร่  ในวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และปลูกจิตสำานึก 

กับนักเรียนชั้น ม.1 - 3 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำานวนประมาณ 80 คน  

ในการเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ผ่านฐานกิจกรรม

5 ฐาน ในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : “การอบรมการใช้เล่ือยยนต์อย่างถูกวิธีตามหลักสากล”

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เล่ือยยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางในการเป็นวิทยากร 

ฝึกอบรมในอนาคต

 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ

 รายละเอียด : ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จัดโครงการ

อบรมการใช้เลื่อยยนต์อย่างถูกวิธีตามหลักสากลให้แก่อาจารย์ นิสิต บุคลากร 

และผู้สนใจ จำานวน 20 คน ในระหว่างวันท่ี 2-6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สวนป่า

ทองผาภูมิ อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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คณะสิ่งแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : การศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เทศบาลนครนนทบุรี

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ของนิสิต

ทางด้านทรัพยากรกายภาพ

 รายละเอียด : คณาจารย์ภาควิชาว ิทยาศาสตร์ส ิ ่งแวดล้อม 

คณะสิ ่งแวดล้อม ได้พานิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำานวน

ท้ังหมด 13 คนและคณาจารย์ จำานวน 5 คน รวมจำานวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ณ สำานักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เทศบาล

นครนนทบุรี ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น. 

1. กิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 ช่ือโครงการ : การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนิสิตทางด้าน

ทรัพยากรชีวภาพ

 รายละเอียด : คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมคณะส่ิงแวดล้อม

ได้พานิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำานวน 13 คนและคณาจารย์ จำานวน

4 คน รวม 17 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น. 
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คณะสิ่งแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : วิจัยก่อนช้ันเรียน

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตในระดับ

ปริญญาโท-เอก

 รายละเอียด : คณาจารย์ภาควิชาว ิทยาศาสตร์ส ิ ่งแวดล้อม 

คณะส่ิงแวดล้อม ได้พานิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำานวนท้ังหมด 

12 คน และคณาจารย์ จำานวน 10 คน รวม 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมทางด้านความรู้พื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และทัศนคติทาง

ด้านส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมต้นศึกษาเร่ืองลุ่มนำา้ท่ีเข่ือนแก่ง เข่ือนเพชรบุรี ชุมชนในเขต

เทศบาลริมแม่นำ้าเพชรบุรีในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานชุมชน สุขภาวะชุมชน

ริมแม่นำ้านี้รวบรวมนำ้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในเรื่องของนำ้าเสีย

ชุมชนปากแม่นำ้าเพชรบุรี ที่อำาเภอบ้านแหลม ในเรื่องของนิเวศวิทยา และ

สุดท้ายท่ีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ีย อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาหริ อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในเร่ืองของการบำาบัดนำา้เสีย

ชุมชนและการกำาจัดขยะ ด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ในวันท่ี 15-16 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : การศึกษาดูงานสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นำ้า กรุงเทพฯ 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนิสิตทางด้าน

ทรัพยากรชีวภาพ

 รายละเอียด : คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม

ได้พานิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำานวนท้ังหมด 13 คนและคณาจารย์ 

จำานวน 5 คน รวมจำานวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานแสดง

พันธ์ุสัตว์นำ้า กรุงเทพฯ ในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น.
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คณะสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 ช่ือโครงการ : การสำารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อจัดหาแหล่งนำ้าระดับลึก

ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีขาดแคลนนำา้ พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านพุข่อย ตำาบลหนองมะค่าโมง

อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 วัตถุประสงค์ : เพื่อนำาเทคโนโลยีการสำารวจธรณีฟิสิกส์ในการ

สนับสนุนการเจาะบ่อบาดาลระดับลึกในพื้นที่หมู่ที ่ 2 บ้านพุข่อย ตำาบล

หนองมะค่าโมง อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างองค์ความรู้และ

ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการสำารวจนำา้บาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน และเพ่ือให้นิสิตของภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้เรียนรู้ในการสำารวจธรณีฟิสิกส์ระดับต้ืน 

 รายละเอียด : ดำาเนินการสำารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการวัดสภาพ

ต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) ในพื้นที่หมู่ที ่ 2 บ้านพุข่อย ตำาบล

หนองมะค่าโมง อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 30-31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนข้อมูลในการเลือกพ้ืนท่ีเจาะสำารวจ

นำ้าบาดาลระดับลึกของหมู่บ้าน

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 

 ช่ือโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตสามารถเก็บข้อมูลภาคสนาม ตามดัชนีช้ีวัด

ทางด้านคุณภาพสิ ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต และสามารถอธิบายผลวิเคราะห์

คุณภาพส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

 รายละเอียด : อาจารย์จากคณะส่ิงแวดล้อม ได้ดำาเนินการอบรมความรู้

ด้านการเก็บข้อมูลภาคสนามทางด้านคุณภาพนำ้า และนิเวศวิทยา ให้กับนิสิต

ปริญญาตรี จำานวน 196 คน ณ บริเวณสวนสุขภาพ หน้าสระว่ายนำ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์ บางเขน ในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563
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คณะวิทยาศาสตร์

 ช่ือโครงการ : การจัดการพุนำ ้าร้อนในจังหวัดแม่ฮ่่องสอนแบบ

มีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการ

ตลาดการท่องเที ่ยวนำ ้าพุร้อนเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่่องสอน

อันจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาผล

การวิจัยน้ีไปพัฒนาส่งเสริมแหล่งพุนำา้ร้อน ในจังหวัดแม่ฮ่่องสอน อย่างย่ังยืน

โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 รายละเอียด : หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ท่ีว่าการอำาเภอปาย

สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอปาย องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่นาเติง 

องค์การบริหารส่วนตำาบลผาบ่อง องค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองแปง 

องค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองปอน อุทยานแห่งชาติห้วยนำ้าดัง เขตรักษา

พันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มนำา้ปาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สาละวิน ท่องเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดแม่ฮ่่องสอน กิจการนำา้พุร้อนสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปายฮ่อท

สปริงสปารีสอร์ท ชุมชนบ้านไทรงาม อำาเภอปาย โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมการ

อบรมท้ังส้ินจำานวน 43 คน

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 

 ช่ือโครงการ : การถ่ายทอดองค์ความรู ้การใช้หนอนแมลงวันลาย

กำาจัดขยะอินทรีย์แก่โรงเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ีคุ้งบางกระเจ้า อำาเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ   

 วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย

กำาจัดขยะอินทรีย์ให้แก่ครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เพื่อเป็น

ต้นแบบเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางลดมลพิษจากขยะอินทรีย์ในพ้ืนท่ีคุ้งบางกระเจ้า 

เพ่ือส่งเสริมและสร้างแนวทางเป็นอาชีพสำาหรับเครือข่ายชุมชนและนักเรียน

 รายละเอียด : คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมในหัวข้อชีววิทยาและ

ประโยชน์ของหนอนแมลงวันลาย การเล้ียงหนอนแมลงวันลายกำาจัดขยะอินทรีย์ 

การดักแมลงวันลายจากธรรมชาติ โดยผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ครู นักเรียน 

และชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 10, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันพุธที่ 11 

ธันวาคม พ.ศ. 2563
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คณะวิทยาศาสตร์

 ช่ือโครงการ : หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม

สุขภาพพุนำ้าร้อนกลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือการใช้ประโยชน์พุนำ้าร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 

 รายละเอียด : การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านธรณีนิเวศ

ที่พุนำ ้าร้อนโป่งปูเฟ้อง ตำาบลแม่สรวย อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ในวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563      

   อบรมนักส่ือความหมายธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยา

แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุนำ้าร้อนโป่งปูเฟ้อง  

ตำาบลแม่สรวย อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : การเผยแพร่ความรู้ “เรียนรู้สู้ COVID-19”  

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ ตามความเช่ียวชาญ

ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทาง Facebook: Science KU live 

เพ่ือให้ผู้สนใจท่ัวไปสามารถรับชมการเผยแพร่ความรู้ นำาไปใช้ประโยชน์ได้

 รายละเอียด : ระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ซ่ึงมีการประกาศปิดประเทศเพ่ือสกัดก้ันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทย 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทำาการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 

ผ่านส่ือออนไลน์ Facebook page ในหัวข้อ มาเล่นเกมส์กันเถอะ (13 เม.ย. 63), 

การดูแลอัญมณีของเรา (13 เม.ย. 63), แค่ปิด อย่าคิดว่าจบ (20 เม.ย. 63), ไวรัสตัวร้าย 

ก่อโรค COVID-19 (27 เม.ย. 63), เครื ่องช่วยหายใจในวิกฤต COVID-19

(5 พ.ค. 63), ธรรมกับการปรับตัว : ข้อคิดจาก COVID-19 (16 พ.ค. 63)
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คณะวิทยาศาสตร์

 ช่ือโครงการ : ATOM SHARE ATOM อาสา

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

 รายละเอียด : จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ณ โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันท่ี  20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีนิสิต

เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 30 คน

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : SciKU Hand Sanitizer เจลล้างมืออนามัย  

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อแจกจ่ายเจลล้างมืออนามัยกับหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รายละเอียด : คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ มอบเจลล้างมืออนามัย ผสมสารสกัดจากมังคุด “SciKU hand 

sanitizer” ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างนำา้ ท่ีมีคุณสมบัติ

ช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรีย ผลิตโดยนิสิตภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ ให้กับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ท่ี 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ช่ือโครงการ : การปลูกหญ้าแฝกและพืชอ่ืนด้วยวิธีวิศวกรรม

เพ่ือป้องกันการพังทลายของลาดดิน ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 บ้านอีต่อง 

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของลาดคันทาง โดยใช้

เทคนิคทางวิศวกรรมในการปลูกหญ้าแฝกและพืชอ่ืนๆในท่ีสูงชัน ในรูปแบบต่างๆ 

 2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล โดยอาจารย์

และนิสิตร่วมกับชุมชนสร้างการเรียนรู ้และพัฒนานวัตกรรมจากการ

ปฏิิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีซ่ึงประสบปัญหาจริง

 รายละเอียด : โครงการน้ีได้ประยุกต์วิธีวิศวกรรมร่วมกับพืชพรรณ

อาทิ การปลูกหญ้าแฝกด้วยท่อยาวและวัสดุโพลิเมอร์ การประยุกต์ระบบให้นำา้

อัตโนมัติ สำาหรับการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง การปลูกป่าด้วยอากาศยาน

ไร้คนขับ (UAV หรือ Drone) เพ่ือปลูกพืชในพ้ืนท่ียาก รวมไปถึงการใช้ผ้าห่มดิน

หรือ Erosion control blanket ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของลาด

อย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 บ้านอีต่อง อำาเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการน้ีเป็นโครงการต่อเน่ืองมีระยะเวลาดำาเนินการ 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาแบบจำาลองสภาพการจราจรบนเส้นทาง

ท่องเท่ียวและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางเท้าและจุดพักริมทาง  

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือทำาการศึกษาและพัฒนาแบบจำาลองสภาพการจราจร

บนเส้นทางท่องเท่ียวและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางเท้า การใช้งานไหล่ทาง 

และจุดพักริมทางสำาหรับจักรยาน

 รายละเอียด : โครงการได้สำารวจสภาพการจราจรบนเส้นทางหลัก

ในการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบางกะเจ้าเพ่ือนำาไปพัฒนาแบบจำาลองสภาพการจราจร 

(Traffic Simulation) และประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางเท้าและพ้ืนท่ีไหล่ทาง 

รวมถึงจุดพักริมทางเพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในบริเวณ

ท่ีหยุดพักริมทางและศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อการจราจรบนทางสายหลัก โดยผสาน

ศาสตร์ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในการมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่บางกะเจ้า

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และสามารถรักษาวิถีชีวิตของชุมชนไว้ได้อย่างย่ังยืน 

โดยโครงการมีระยะเวลาดำาเนินการ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  - 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ช่ือโครงการ : โครงการการจัดการพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลโดยการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง

 วัตถุประสงค์ :

 1. จัดทำาอุปกรณ์ติดตามสภาพชายฝ่ังทะเลต้นทุนตำ่าเพ่ิม

 2. สร้างฐานข้อมูลสภาพชายฝ่ังทะเลระดับชุมชน

 3. เพ่ือจัดผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินชายฝ่ัง (Zoning) โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ัง

 4. จัด workshop ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้เร่ืองการติดตาม

สภาพชายฝ่ังและการจัดการพ้ืนท่ีชายฝ่ัง โดยการจัดผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินชายฝ่ัง 

(Zoning)

 5. ผลิตเอกสารองค์ความรู้เรื ่องธรรมชาติของชายหาด ภัยคุกคาม 

และแนวทางจัดการชายฝ่ังทะเล

 รายละเอียด : เป็นโครงการท่ีได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี การประดิษฐ์อุปกรณ์

เพื ่อติดตามชายหาด การใช้งานระบบติดตามผ่าน Application BMON 

การวิเคราะห์ผลข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้ข้อมูลจากการติดตาม

สภาพชายฝั่งชุมชนสำารวจได้คืนสู ่ชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 

โดยการจัดผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินชายฝ่ัง (Zoning) และพัฒนาอุปกรณ์เพ่ิมเติม

เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลในชุมชน

ได้ด้วยตนเอง รวมถึงได้ผลิต Booklet สีเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ประกอบกิจกรรม 

Workshop 3 เร่ือง ได้แก่ ธรรมชาติของชายหาด ภัยคุกคาม และแนวทางจัดการ

ชายฝั่งทะเล โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 2 ชุมชนชายฝั่ง ได้แก่ หาดบ้านม่วงงาม

อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และหาดบางเก่า อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โดยมีระยะเวลาดำาเนินงาน 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 – 15 กันยายน พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : การสำารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้

ระยะไกลระบบคลองในชุมชนบางกะเจ้าระยะท่ี 2

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อสำารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล

ระบบคลองในชุมชนบางกะเจ้าให้เป็นปัจจุบัน

 2. เพื ่อจัดทำาแผนที่ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบคลอง

ในชุมชนบางกะเจ้า

 รายละเอียด : การสำารวจข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้

ระยะไกลระบบคลองในชุมชนบางกะเจ้า โดยสำารวจพื้นที่ด้วยการเดินสำารวจ 

หรือ ใช้ระบบท่ีทันสมัยเช่น UAV การนำาภาพถ่ายดาวเทียม Drone และจัดทำาแผนท่ี 

GIS ระบบคลองหลัก ในพื้นที่ศึกษามาวิเคราะห์ หาความต้องการการใช้งาน

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ถูกหลักวิชาการที่จะสามารถจัดทำาเป็น

ข้อมูล Big data สำาหรับจัดทำา Data analytic ในอนาคต ซ่ึงโครงการได้ดำาเนินการ

ในระยะท่ี 2 ต่อจากระยะท่ี 1 ท่ีทำาการสำารวจคลองบางนำา้ผ้ึงและคลองบึงบัวพัฒนา

ในบางส่วน โดยมีระยะเวลาดำาเนินงาน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2564
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ช่ือโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื ่อสร้างความเข้าใจที ่ถูกต้องต่อสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

และสร้างเครือข่ายกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบรรจุ 

 2. เพ่ือเพ่ิมอัตราความสนใจในการสมัครศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยี

การบรรจุและวัสดุของนักเรียนระดับช้ันมัธยมปลายจากโรงเรียนคุณภาพดี

 รายละเอียด : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เพ่ือคาดการณ์

จำานวนผู้สมัครที่เพิ ่มขึ ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และเพิ่มระดับความเข้าใจให้กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 

โรงเรียนท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย อำาเภอชะอำา 

จังหวัดเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 28 - 30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จำานวน 438 คน

1. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเอกลักษณ์ชุมชน

เชิงพาณิชย์ ณ บางกะเจ้า ประจำาปี 2562

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ให้กับชุมชนบางกะเจ้าและชุมชนใกล้เคียง

 2. เพ่ือจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมความกินดีอยู่ดี (Well Being) 

ของชุมชนและสังคม สร้างรายได้ ลดของเสียและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตร 

 3. เพ่ือให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของชุมชนและสามารถจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ในขนาดธุรกิจท่ีชุมชนดำาเนินการเอง

ได้อย่างยั่งยืน

 รายละเอียด : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

อาหารเอกลักษณ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ ณ บางกะเจ้า ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

 1. อบรมถ่ายทอดการผลิตภัณฑ์นำา้ผลไม้จากผลพิลังกาสาให้แก่ชุมชน 

ซ่ึงเป็นผลการวิจัยปี 2561 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 2. ดำาเนินการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

ผลพิลังกาสา ได้แก่ นำา้ผลไม้ (ไวน์) ผ้าย้อม แยม และชา

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากผลผลิตดังกล่าว เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์

นำาร่องที่จะส่งเสริมในการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและดำาเนินการพัฒนาร่วมกับ

ชุมชนสำาหรับปี 2562
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพ่ือสร้างความเข้าใจการวางตำาแหน่งคุณค่าธุรกิจ Social business 

brand positioning) 

 2. เพื ่อสร้างทักษะกระบวนคิด (Design thinking approach)

ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ 

 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายทีมพัฒนาทุนมนุษย์ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร

ระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยนวัตกรรมท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์ 

(On the site training approach) 

 รายละเอียด : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม

เกษตร ได้จัดโครงการสร้างทุนมนุษย์ด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ

เพ่ือสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน เป็นโครงการท่ีภาควิชาทำา

เพ่ือการขยายผลจากโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดสุรินทร์

ที่มีการทำา MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา

ในจังหวัดสุรินทร์ 6 แห่ง เพ่ือสร้างโซ่คุณค่าในระบบเกษตรและอาหารให้ครอบคลุม

จากการผลิตถึงผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดเป็นโมเดลแพลตฟอร์มและนำาสู่การสร้างระบบ

การทำา lifelong education โครงการได้สร้างทีม นำากระบวนคิดการใช้หลักการ

ออกแบบ (design thinking approach) ให้กลุ่มวิสาหกิจและอาจารย์ จำานวน 60 คน 

ผ่านการดูงานและถอดบทเรียนร่วมกัน การอบรมหลักการออกแบบระบบธุรกิจ 

การทำาแผนจังหวัดและแผนพัฒนานวัตกรรม (on the site training) โดยทีมวิจัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ช่ือโครงการ : การฝึกอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสแก่ผู้บกพร่อง

ทางการเห็น

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้คนพิการทางสายตาได้มีโอกาสใช้ศักยภาพทางประสาทสัมผัส 

ท่ีเก่ียวข้องกับกล่ินและกล่ินรส เพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ

 2. เพื่อให้คนพิการทางสายตามีความรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะ

ของกลิ ่นของผลิตภัณฑ์ชาและวิธ ีผสมกลิ ่นชา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ

 รายละเอียด : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด

โครงการฝึกอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสแก่ผู้บกพร่องทางการเห็น โครงการ

ฝึกอบรมน้ีเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กิจกรรมของโครงการ

เน้นในการฝึกอบรมเพื่อดึงศักยภาพและเพิ่มความสามารถของผู ้บกพร่อง

ทางการเห็นให้ใช้ประสาทสัมผัสด้านอ่ืน เช่น การฟังเสียง การรับกล่ินและกล่ินรส

ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 

เน้นในส่วนของผลิตภัณฑ์ชา โดยมีผู้บกพร่องทางการเห็นเข้าร่วมโครงการ จำานวน 

21 คน ทำาการฝึกอบรมโดย ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 

- พฤศจิกายน 2563 ณ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ช่ือโครงการ : โครงการสร้างทุนมนุษย์ด้านการออกแบบ

คุณค่าและโมเดลธุรกิจเพ่ือสังคมด้วยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยัง่ยืน
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ช่ือโครงการ : อบรมเชิงปฏิิบัติการ “การผลิตผงสีธรรมชาติและการผลิตชุดของท่ีระลึกฯ” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนา

กระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกบนฐานอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMS) 

ในอุตสาหกรรมบริการบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีส่วนร่วม”

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนำ้าย้อมจากสีธรรมชาติที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่กลุ่ม

มัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อำาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงโดยท่ัวไปจะนำาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาต้มเพ่ือสกัดนำ้าสีสำาหรับ

นำาไปใช้ย้อมผ้า มาเป็นการเตรียมสีธรรมชาติในรูปผงสี 

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ร้อยละ 66 ของระยะเวลาในการผลิตผ้ามัดย้อมท้ังหมดนับต้ังแต่กระบวนการเตรียมนำ้าย้อม 

การเตรียมผ้าจนกระท่ังถึงการย้อม โดยไปลดระยะเวลาในการย้อมได้มากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการย้อมแบบเดิม 

 3. เพ่ือเพ่ิมความเข้มสีบนผ้าย้อมหรือผ้ามัดย้อม

 4. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบ สามารถย้อมสีได้ตลอดปีด้วยการสกัดนำ้าสีจากวัตถุดิบแล้วเก็บในรูปแบบผงสี ช่วยแก้ปัญหา

ด้านการควบคุมและกำาหนดเฉดสีในการย้อมแต่ละคร้ัง

 5. เพ่ือสร้างชุดของท่ีระลึกท่ีแสดงอัตลักษณ์ของอำาเภอคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ชุดผลิตภัณฑ์ก่ึงสำาเร็จรูปพร้อมใช้ (DIY) 

สำาหรับทำามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติด้วยผงสีท่ีเตรียมข้ึน

 รายละเอียด : ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิิบัติการ “การผลิตผงสีธรรมชาติและการผลิตชุด

ของท่ีระลึกฯ” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกบนฐานอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMS) ในอุตสาหกรรมบริการบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีส่วนร่วม” 

โดย ผศ.ดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง ตำาบลกำาโลน อำาเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวนผู้เข้าอบรม 17 คน
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : นิสิตปีที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำาการออกแบบของเล่น เพื่อมอบให้

น้องอนุบาลและประถมวัยในโรงเรียนบ้านวังรี อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 วัตถุประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอนสู่การนำาไปใช้งานจริง

 รายละเอียด : นิสิตปีที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำาการออกแบบของเล่น เพื่อมอบให้

น้องอนุบาลและประถมวัยในโรงเรียนบ้านวังรี อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

เป็นส่วนหน่ึงของวิชา Studio in Design of Form and Function ภายใต้โจทย์ 

‘Toy Story’ เป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง IPDI หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ ม.เกษตรศาสตร์ และ PAGA Architects (PAGAA) โดยนิสิต

ได้ทำาการค้นคว้า เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง แล้วนำามาวิเคราะห์สังเคราะห์

เป็นแนวความคิดในการออกแบบ การพัฒนาผลงานจนถึงขั้นสร้างชิ้นงานจริง

นำาไปส่งมอบให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่สนุกและเสริมสร้างพัฒนาการ

อย่างสมวัย

 โดยโปรเจคท์ ‘Toy Story’ ได้ถูกพัฒนาคู ่ขนานไปกับโครงการ 

“Magic Circle” จัดข้ึนโดย PAGA Architects พร้อมท้ังกลุ่มสถาปนิกนักออกแบบ

ไทยที่มาร่วมพัฒนาและให้คำาปรึกษา ได้แก่ BT Architecture และ PHTAA 

Living Design รวมถึงอาจารย์และกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและโครงสร้าง 

อาทิเช่น คุณสันธาน เวียงสิมา และ ผศ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม ซ่ึงได้มาร่วมแบ่งปัน 

ทำาการออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านวังรี

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร

 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสร้างการพัฒนาศักยภาพของนิสิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการทำางานอย่างเป็นระบบในสถานท่ีจริงร่วมกับชุมชน

 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นิสิตคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

ค่ายศิลปวัฒนธรรมตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมและ

สร้างการพัฒนาศักยภาพของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการทำางาน

อย่างเป็นระบบในสถานที่จริงร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรช กระแสอินทร์  

เป็นประธานโครงการ และมีคณาจารย์ บุคลากร เป็นคณะทำางาน ณ ตลาดน้อย 

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

และโรงเรียนบ้านหนองแก อำาเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว พร้อมด้วย นิสิต IPDI และกลุ ่มสถาปนิก

นักออกแบบและนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ในโครงการ Magic Circle อีกด้วย
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คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการบริการวิชาการทางด้านการสัตวแพทย์

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือบริการวิชาการแก่เกษตรกรพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีอยู่ห่างไกลอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการเรียนการสอนนิสิตด้านคลินิกปฏิิบัติ

 2. เพ่ือให้คำาปรึกษา แนะนำา ท่ีมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง สัตว์เศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และส่ิงแวดล้อม

 3. เพ่ือบริการวิชาการให้สามารถควบคุม ป้องกัน และการแก้ปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่อุบัติซำา้ ท่ีจะเป็นผล

ให้ประหยัดงบประมาณท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพรักษาโรคของมนุษย์

 4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคน ตลอดจนการรักษา

สภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนและสัตว์ ซ่ึงมีการดำาเนินการในทุกประเทศท่ีมีการพัฒนา

 รายละเอียด : โครงการบริการวิชาการทางด้านการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 

8 โครงการ ดังน้ี

 1. โครงการการบริการตรวจรักษา ป้องกันโรค และควบคุมประชากรเพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด มีจำานวนสุนัขและ

แมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำานวน 850 ตัว และได้รับการทำาหมัน จำานวน 200 ตัว

 2. โครงการบริการวิชาการ เร่ือง การให้บริการฉีดวัคซีีนป้องกัน การให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าและด้านเช้ือแบคทีเรีย

ด้ือยาในสัตว์เล้ียงแก่ประชาชน – ได้ดำาเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 

และด้านเช้ือแบคทีเรียด้ือยาในสัตว์เล้ียง แก่ประชาชน ณ จังหวัดปทุมธานี มีจำานวนผู้เข้ารับบริการ จำานวน 347 คนแบ่งเป็นได้รับการฉีดวัคซีน

สัตว์เล้ียง 77 คน มีสัตว์เล้ียงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและได้รับความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จำานวน 77 ราย และได้รับความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า และเช้ือแบคทีเรียด้ือยา จำานวน 270 ราย 770 สัตว์ (สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำานวน 194 ตัว และเจ้าของท่ีได้รับความรู้ มีสัตว์จำานวน 576 ตัว) และจำานวนนิสิตท่ีได้รับการเรียนรู้การบริการ จำานวน 11 คน

 3. โครงการบริการวิชาการโรคพิษสุนัขบ้าและการตรวจสุขภาพผิวหนังและโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในหน่วยงานทางการ

สัตวแพทย์ได้ดำาเนินการให้บริการทำาหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สังคมใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี 

และจังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนเข้ารับการบริการ จำานวน 200 คน และจำานวนสัตว์ 130 ตัว แบ่งเป็นการทำาหมัน 30 ตัว และฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้า จำานวน 100 ตัว 

 4. โครงการการบริการตรวจวินิจฉัยโรคท่ีเกิดจากพยาธิ ถ่ายพยาธิลำาไส้ ฉีดวัคซีีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำาหมันให้กับ

สุนัขและแมว ในชุมชน จังหวัดปทุมธานี จากโครงการมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการจำานวน 126 คน มีสัตว์เลี้ยง จำานวน 294 ตัว 

แบ่งเป็นแมว 172 ตัว และสุนัข 122 ตัว 

 5. โครงการให้ความรู้ ป้องกัน รักษาและควบคุมประชากรสุนัข/แมว ในวัดและชุมชน สุนัขและแมวท่ีอาศัยในเขตชุมชน 

วัดและศูนย์พักพิง ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค และได้รับการดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรง และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือลดปัญหาโรคระบาดท่ีมีโอกาสติดต่อสู่คนได้ จำานวนการฉีด การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำานวน 17 คร้ัง ยอดสุนัขและแมวท่ีเข้ารับ

การฉีดวัคซีน จำานวน 3,011 ตัว

 6. โครงการการบริการตรวจรักษา ป้องกันโรค และควบคุมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ผู้เข้ารับบริการ

ได้รับความรู้ในการดูแลสัตว์ ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า โรคมดลูกอักเสบจากการฉีดยาคุม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจำากัดอัตราการเกิดของสุนัข และแมวจรจัดในเขตพ้ืนท่ี

 7. โครงการบริการวิชาการทางด้านการสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ - การให้บริการ

ทางด้านสัตวแพทย์ด้านสัตว์เล้ียงให้แก่ วัด โรงเรียน และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีให้บริการ โดยการจัดกิจกรรม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้บริการผ่าตัดทำาหมันและการให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคในสัตว์เลี ้ยง

โดยการออกหน่วยให้บริการเคล่ือนท่ี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีให้บริการและนิสิตฝึกงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

การให้ความรู้ ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาในการเล้ียง ป้องกัน ฟ้�นฟูและดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง และลดความเส่ียงในการเกิดโรคจากสัตว์สู่คน

การให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการปลูกฝังจิตสำานึกในการเล้ียงสัตว์อย่างถูกวิธีหัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า”
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คณะสัตวแพทยศาสตร์

 8. โครงการจิตอาสาให้ความรู้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เล้ียงอย่างย่ังยืน จังหวัดพิจิตรและจังหวัดลพบุรี 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในอำาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรแล้ว จำานวน 3,000 โด๊ส

และสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังปศุสัตว์อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดพิจิตร จำานวน 3,000 โด๊ส โดยได้ฉีดวัคซีนบางส่วนให้กับ

สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ตามวัด และบ่อขยะ เมื่อถูกจับมาทำาหมัน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

และเกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน  สามารถทำาหมันสัตว์เล้ียงร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากปศุสัตว์

จังหวัดพิจิตรได้ท้ังส้ิน 203 ตัว และทำาหมันสัตว์เล้ียงร่วมกับอบต.ช่องสาริกาในจังหวัดลพบุรีได้ท้ังส้ิน 102 ตัว จำานวนรวมท้ังส้ิน 305 ตัว
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

 ช่ือโครงการ : โครงการสำารวจและควบคุมประชากรสุนัขในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ : 

 1. สำารวจจำานวนประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 2. ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 3. ให้ความรู้เก่ียวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนิสิตหรือบุคลากร

ท่ีใกล้ชิดกับสุนัขไม่มีเจ้าของภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 4. ประชาสัมพันธ์โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของ มก. และ

ประชาสัมพันธ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นท่ี

รู้จักยิ่งข้ึน

 รายละเอียด : เป็นการสำารวจประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

และวางแผนดำาเนินการควบคุมประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของต่อไป โดยในปี พ.ศ. 

2563 พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีสุนัขไม่มีเจ้าของ

จำานวน 78 ตัว และได้รับวัคซีนไปจำานวน 73 ตัว

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้นิสิตและบุคลากร

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับวัคซีน

ป้องการโรคพิษสุนัขบ้า และมีความรู้เก่ียวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 2. เพ่ือให้สามารถปฏิิบัติงานและทำากิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวสัตว์

ได้อย่างปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 รายละเอียด : เป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับบุคลากร

และนิสิตของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์โดยการขอความอนุเคราะห์ไปทาง

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในการทำาวัคซีนแบบเข็มกระตุ้น 1 จุด ในวันท่ี 12 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  และแบบป้องกันล่วงหน้า 3 เข็ม ในวันที่ 15,  22 

มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 503 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

พร้อมท้ังให้ความรู้เก่ียวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ด้วยการแจกแผ่นพับ

ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
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 ช่ือโครงการ : เสริมสร้างความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. 

และงานธนาคารเลือด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิง่ข้ึน

 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพสุนัขเบ้ืองต้น

 3. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการบริจาคเลือดสุนัข

 รายละเอียด : จัดทำาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ในการ

จัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดสุนัข ให้แก่

ประชาชนกลุ่มผู้เล้ียงสุนัข อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันกับสุนัขของตนเอง

มากข้ึน ด้วยการจัดส่งส่ือและแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นประชาชนท่ัวไปท่ีเล้ียงสุนัข จำานวน 30 คน ในระหว่างวันท่ี 22 - 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
 ช่ือโครงการ : กระจายความรู้ด้านการเล้ียงสุนัขอย่างถูกวิธี

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มก. 

ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิง่ข้ึน

 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพสุนัขเบื้องต้นแก่

กลุ่มผู้เล้ียงและรักสุนัข

 3. เพ่ือให้นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ฝึกปฏิิบัติงานทางด้านการ

พยาบาลสัตว์

 รายละเอียด : การให้ความรู้ในเรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น

ให้แก่ประชาชนผู้เล้ียงสุนัขท่ัวไป เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำานึกท่ีดีต่อการเล้ียงสุนัข 

ซ่ึงจะส่งผลให้จำานวนสุนัขจรจัดลดลงต่อไปได้ ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน

ผู้เล้ียงสุนัขในชุมชนตำาบลมวกเหล็ก อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำานวน 30 คน 

จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร
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คณะบริหารธุรกิจ

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการ ACCTCHAIN สายโซ่สานสัมพันธ์คร้ังท่ี 7

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับบุคลากร

ภาคธุรกิจโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นส่ือ

 2. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ประสบการณ์และคำาแนะนำาจากบุคลากร

ภาคธุรกิจ

 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี

 รายละเอียด : เปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชาบัญชีได้ไปทำากิจกรรม CSR

นอกสถานท่ีกับบริษัทภายนอก (Big 4) ในวันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

และสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัทไพร้ซวอเตอร์

เฮ่าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด (PwC) ภายใต้หัวข้อ “Zero Waste” โดยมีกิจกรรม 

อาทิ การเก็บขยะริมแม่นำา้คุ้งบางกะเจ้า การป่ันจักรยานตามฐาน และการฟังบรรยาย 

แลกเปล่ียนความคิดกับบริษัทภายนอก (Talk with Firm) โดยมีนิสิตคณะบริหารธุรกิจ 

ภาควิชาบัญชีจำานวน 95 คน อาจารย์/บุคลากรจำานวน 5 คน และบุคลากรภาคธุรกิจ

จำานวน 20 คน

 ช่ือโครงการ : ฝึกสุนัขจรจัดเพ่ือหาบ้านใหม่

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้นิสิตและบุคลากร เห็นถึงความสำาคัญของการฝึกสุนัขเช่ือฟังคำาส่ัง

โดยใช้หลักจิตวิทยา 

 2. เพื ่อให้สุนัขที ่นำามาร่วมการฝึกเกิดความคุ้นเคยกับคำาสั ่งและ

แก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยใช้หลักจิตวิทยา

 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และนิสิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน

 รายละเอียด : จัดกิจกรรมฝึกสุนัขจรจัดให้เชื ่อฟังคำาสั ่งเบื ้องต้น 

โดยทำาการจัดอบรมให้นิสิตและบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 30 คน ด้วยการใช้หลัก

จิตวิทยาในการฝึกสุนัขอย่างถูกวิธี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น สุนัขในโครงการ

หาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของ มก. จำานวน 10 ตัว โดยจัดกิจกรรมในวันหยุด

เสาร์ อาทิตย์ เริ ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ ลานเอนกประสงค์ ช้ัน 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  
 ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้คำาปรึกษาและบริการข้อมูลด้านการเงิน

แก่องค์กรชุมชน หัวข้อ “ออมก่อน รวยก่อน ลงทุนก่อน รวยกว่า”

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือขยายองค์ความรู้ของนิสิตในหลักสูตร ศศ.ม. การเงินประยุกต์ 

ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

ขององค์กรการเงินชุมชน 

 2. เพื่อจัดทำามาตรการส่งเสริม สนับสนุน และป้องกันความเสี่ยง

ในการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชน 

คือผู้ท่ีมีรายได้น้อย

 รายละเอียด : ให้ความรู้ด้านการเงินแก่องค์กรชุมชน จัดโดยโครงการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 

กลุ่มเป้าหมายชุมชนเทศบาลตำาบลกระรน จำานวน 50 คน ระหว่างวันท่ี 17-19 

มกราคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำาบลกระรน จังหวัดภูเก็ต

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : โครงการต้นกล้านนทรีจิตอาสาบริจาคโลหิต

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในเร่ืองการเสียสละการให้ การช่วย

ผู้อ่ืนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

 2. เพ่ือรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตได้มีโอกาสบริจาคโลหิตเป็นประจำา

สมำ่าเสมอทุก 3 เดือน และส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเน่ือง 

 รายละเอียด : กิจการนิสิตคณะบริหารธุรกิจร่วมกับสภากาชาดไทย 

รับบริจาคโลหิตโดยมีเป้าหมายคือ นิสิต บุคลากรและบุคคลท่ัวไป ณ ห้องฟ้าใส 

อาคาร 3 เป้าหมาย คือ ปีละ 3 คร้ัง แต่เน่ืองจากคร้ังท่ี 3 เกิดสภาวะโควิค-19 

จึงขอยกเลิก รายละเอียดดังน้ี

 คร้ังท่ี 1  วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้เข้าร่วมบริจาค จำานวน 295 คน

 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมบริจาค จำานวน 356  คน
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 ช่ือโครงการ : โครงการจิตอาสาร่วมส่งกำาลังใจต้านภัยโควิด-19 

BUS KU Face Shield for life

 วัตถุประสงค์ : เพื่อตระหนักถึงความสำาคัญ และส่งผ่านความห่วงใย  

ให้ขวัญและกำาลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิิบัติหน้าท่ีในสถานการณ์ท่ีมี

ผู้ติดเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019  (COVID-19)

 รายละเอียด : บ ุคลากรคณะบริหารธ ุรก ิจ “ลงมือทำาหน้ากาก 

ป้องกันใบหน้ากันโควิด-19” ให้กับโรงพยาบาล โดยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 

ได้นำาอุปกรณ์การทำาหน้ากากไปจัดทำาที ่บ้าน เป็นงานจิตอาสาเพื ่อสังคม

ของชาวคณะบริหารธุรกิจ ดังน้ี 

 1. รพ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี  จำานวน 160 ช้ิน

 2. รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  จำานวน    80 ช้ิน 

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.   จำานวน    60 ช้ิน

 4. รพ.นราธิวาส จ.นราธิวาส    จำานวน    60 ช้ิน

 ช่ือโครงการ : กิจกรรม“ตามล่าหาไข่เพ่ือน้อง”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรและนิสิต ของคณะบริหารธุรกิจ ได้

ทราบถึงปัญหาของสังคม ได้มีโอกาสแบ่งปันมีความเอ้ือเฟ้�อเผ่ือแผ่แก่ผู้ด้อย

โอกาส นำาเงินบริจาคและส่ิงของไปมอบให้มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนรังสิต  

 รายละเอียด : ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ จำานวน 3 คน ได้นำาเงิน 

จำานวน 12,000 บาท และส่ิงของ มอบให้กับบ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563
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 ช่ือโครงการ : โครงการทุนช่วยเหลือนิสิตผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของไวรัสโคโรน่า

 วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำาหรับนิสิตปริญญาตรี 

ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกช้ันปี 9

 รายละเอียด : คณะบริหารธุรกิจได้มอบทุนฉุกเฉินให้กับนิสิตปริญญาตรี 

ทุนละ 3,000 บาท มีนิสิตแสดงความประสงค์ท้ังส้ิน 4 ช้ันปี จำานวน 1,513 คน 

รวมเป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 7,239,000 บาท ดังน้ี 

 รอบท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 769 ทุน เป็นจำานวนเงิน 

2,307,000 บาท

 รอบท่ี 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำานวน 446 ทุน เป็นจำานวนเงิน 

1,338,000 บาท

 รอบท่ี 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จำานวน 298 ทุน เป็นจำานวนเงิน  

894,000 บาท

 ช่ือโครงการ : โครงการบัญชีเพ่ิมรอยยิ้มคร้ังท่ี 17

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาบัญชีทุกช้ันปีได้ทำากิจกรรมร่วมกัน

 2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตภาควิชาบัญชีรู้จักการมีนำา้ใจ, การให้และการแบ่งปัน

แก่ผู้อ่ืน

 3. เพ่ือให้นิสิตได้นำาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไปถ่ายทอด 

อีกท้ังยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย

 4. เพื่อให้นิสิตภาควิชาบัญชีตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาว่า

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคต

 5. เพื่อให้นิสิตภาควิชาบัญชีได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 

มูลนิธิและสถานสงเคราะห์

 รายละเอียด : ชุมนุมนิสิตภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จัดโครงการบัญชีเพิ่มรอยยิ้มครั้งที่ 17 ประจำาปีการศึกษา 2562 

ขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำาบล

บางกระส้ัน อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการจัดกิจกรรม

เพื่อให้นิสิตได้ทำากิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส

และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำางานร่วมกันของนิสิต รวมไปถึงส่งเสริม

ให้นิสิตรู้จักการมีนำ้าใจและการแบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน 
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1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการ “ค่าย ABEC (Agbus-econ Camp) คร้ังท่ี 5” 

(ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์)             

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียน ส่ือการเรียนการสอน 

 รายละเอียด :  ภาคว ิชา เศรษฐศาสตร ์ เกษตรและทร ัพยากร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ค่าย ABEC 

(Agbus-econ Camp)” คร้ังท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัด อำาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จำานวนผู้เข้าร่วม 150 คน  

ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ทุกชั้นปี คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี รวม 150 คน มียอดเงินร่วมบริจาค

ท้ังส้ินจำานวน  56,500 บาท

 ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน

ผู ้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ ตำาบลชะแล อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี (สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน

ผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ ตำาบลชะแล อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ได้ลงพ้ืนท่ีไปให้ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการวางแผนธุรกิจ

แบบมีส่วนร่วมแก่สมาชิกและภาคีของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก GAP ท่ีเป็นสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ มีผู้เข้าร่วมจำานวน 13 คน 

ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักหมุนเวียนบ้านห้วยเสือ ตำาบลชะแล อำาเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
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 ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถกลุ่มชาวประมง

เก็บหอยแครงใน ตำาบลแหลมงอบ และตำาบลนำ้าเชี่ยว จังหวัดตราด (สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อพัฒนาขีดความสามารถของกลุ ่มชาวประมง

เก็บหอยแครงใน ตำาบลแหลมงอบ และ ตำาบลนำา้เช่ียว จังหวัดตราด ให้เป็นกลไก

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 รายละเอียด : เม่ือวันท่ี 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ได้ลงพ้ืนท่ีไปให้ความรู้และทักษะในการจัดต้ังและบริหารจัดการกลุ่ม

เพ่ือเป็นกลไกแก้ปัญหาอาชีพอย่างย่ังยืนแก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดการรวมพลัง

 ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน

คนนาสวน ตำาบลนาสวน อำาเภอศรีสวัสดิ� จังหวัดกาญจนบุรี (สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนคนนาสวน 

ตำาบลนาสวน อำาเภอศรีสวัสดิ � จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นกลไกการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก

 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ได้ลงพ้ืนท่ีให้ความรู้และ ทักษะด้านการวางแผนธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่

คุณค่าผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกและภาคีของวิสาหกิจชุมชนคนนาสวนในการจัดการ

ด้านการผลิตพริกกะเหร่ียงผงและนำ้ามันงา ผู้เข้าร่วมจำานวน 21 คน ณ โรงเรียน

บ้านนาสวน ตำาบลนาสวน อำาเภอศรีสวัสดิ� จังหวัดกาญจนบุรี

ในการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาการลักลอบคราดหอยแครง 

ผู้เข้าร่วมจำานวน 26 คน ณ ศาลากลางหมู่บ้านแหลมมะขาม 

ตำาบลแหลมงอบ และตำาบลนำ้าเช่ียว จังหวัดตราด

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ 

“การประเมินผลกระทบจากการวิจัยสู ่การใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม” (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักวิจัยมีศักยภาพใน

การประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนได้และนำาเสนอ

ผลกระทบน้ันต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์การประเมิน

ผลกระทบและสาขาวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

รายละเอียด : เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิิบัติ ให้กับนักวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก.ในปีงบประมาณ 2563 วันท่ี 15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562 ณ ช้ัน 3 ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ จำานวนผู้เข้าร่วม 35 คน
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 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ 

“การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการวิจัยของ

โครงการวิจัยภายใต้โปรแกรม TRP2 “นวัตกรรมการพัฒนา

การเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่” (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่ออบรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

จากการวิจัย 2

 2. เพื่อติดตามและประเมินผลการวิจัยสำาหรับ

วางแผนงานต่อไปในอนาคต

รายละเอียด : เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิิบัติ ให้กับนักวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก.ในปีงบ ประมาณ 2563 วันท่ี 12 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ จำานวนผู้เข้าร่วม 35 คน

 ช่ือโครงการ : การอบรมเชิงปฏิิบัติการ โครงการอบรม การประเมิน

ผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Assessment Training Program)  

(ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค

การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากแผนงาน/โครงการวิจัย รวมถึงแนวทางการออกแบบ

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยได้  พร้อมทั้งมีแนวทางในการนำาเครื่องมือ

ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย และมีเกณฑ์ตัดสินใจ

ในการเลือกโครงการวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งนำาผล

การประเมินของโครงการวิจัยท่ีดำาเนินการ มาปรับปรุงแนวทางในการดำาเนินการวิจัยได้

 รายละเอียด : วันท่ี 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563 บรรยายให้ความรู้

พนักงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย

และนวัตกรรม สายวิชาการ ระดับเชี ่ยวชาญ-ระดับชำานาญการพิเศษ โดย 

รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ผศ.ดร.นภสม 

สินเพ่ิมสุขสกุล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.ปิยะทัศน์  

พาฬอนุรักษ์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ ประโยชน์ท่ีผู้เข้ารับการอบรมได้คือ

ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือ

แผนงานวิจัย มีข้อมูลย้อนกลับ ทำาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

การแก้ไข ปรับปรุง การดำาเนินงานของโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำาความรู้ไปบริหารจัดการโครงการและงานวิจัยได้ รวมถึงออกแบบ

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

สามารถสร้างคำาถามและสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลได้ และทำาให้ทราบว่า 

โครงการวิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการนำาไปใช้

ในการตัดสินใจ ในการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีประสิทธิผล ให้มีการขยายผล

เพ่ือการพัฒนาในอนาคตต่อไป ณ อาคารมาตรธำารง มว. จังหวัดปทุมธานี จำานวน

ผู้เข้าร่วม 60 คน 
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 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร : การเพ่ิมศักยภาพผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี 3 (ภาควิชาสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ความรู้พื ้นฐานและการเตรียมตัวพร้อมเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ

 2. เพื่อให้ความรู้เรื ่องภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและจริยธรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 3. เพ่ือให้ความรู้การบัญชีสหกรณ์และหลักการควบคุมภายในเพียงพอ

ท่ีจะนำาไปใช้ในการตรวจสอบ

 4. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานสหกรณ์

 รายละเอียด : เป็นการจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น

ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีมีความรู้เร่ืองการตรวจสอบและเป็นพ้ืนฐานท่ีจะศึกษาการ

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพระดับสูงต่อไป ระยะเวลาการจัด

วันท่ี 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิก ในองค์กรสหกรณ์ และบุคคลท่ัวไป 

มีผู้เข้าร่วมจำานวน 52 คน

 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ :

 1. สำารวจความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าที่มีต่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ของภาควิชาสหกรณ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 2. เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564

 รายละเอียด : เป็นการจัดโครงการอบรมเพื่อให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระยะเวลาการจัดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสหกรณ์ 

มีผู้เข้าร่วมจำานวน 49 คน
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 ช่ือโครงการ : “การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19)” (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการควบคุมและลดอัตราเส่ียงของโรคไม่ให้แพร่กระจายของเช้ือโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการรวมตัวของคนจำานวนมาก

 รายละเอียด : 1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตและระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ดำาเนินการแจกชุด Care Kit 

จำานวนทั้งสิ้น 298 ชิ้น ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ จำานวน 95 ชิ้น ภาคพิเศษ จำานวน 143 ชิ้น ภาคภาษาอังกฤษ จำานวน 60 ชิ้น

2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้ดำาเนินการแจกหน้ากากอนามัยผ้า จำานวนท้ังส้ิน 1,151 ช้ิน ให้กับนิสิตทุกช้ันปี โดยเป็นนิสิตภาคปกติ จำานวน 

287 ช้ิน ภาคพิเศษ จำานวน 538 ช้ิน ภาคภาษาอังกฤษ จำานวน 204 ช้ิน อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาทุกคน จำานวน 122 ช้ิน

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : โครงการนำานิสิตเข้าค่ายศึกษานอกสถานที่สำาหรับ

รายวิชา 01101414 (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตเกิดความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของประเทศและนำาความรู้ ความเข้าใจ

ท่ีได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์จนสามารถเสนอ

แนะแนวทางในการนำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคมไทย

ได้อย่างเหมาะสม

 รายละเอียด : นิสิตได้รับฟังการบรรยายจากคุณอำานาจ หมายยอด

กลาง ประธานกลุ่มฯ และร่วมกิจกรรมเย่ียมชมวิถีชีวิตเกษตรไร้สารพิษท่ีอำาเภอ

วังนำา้เขียว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากน้ี นิสิตได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ 

มอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนำา้ซับด้วย เม่ือวันท่ี 

1-2 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม จำานวน 48 คน

 ช่ือโครงการ : จัดทำาค่าย “พีวีซี” (PURE VOLUNTEER CAMP) โดยชุมชน

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ETG) (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : 

 1. ปลูกฝังให้นิสิตรู้จักการเสริมสร้างความสามัคคี การสร้างภาวะผู้นำา-

ผู้ตาม กล้าแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน 

 2. สร้างจิตสาธารณะและบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

 3. สนับสนุนให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันในการวางแผน

การทำางานเป็นทีมร่วมกันรวมท้ังประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และ

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 รายละเอียด : ชุมชนนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ETG) จัดทำาค่าย “พีวีซี” 

(PURE VOLUNTEER CAMP) ร่วมกันดำาเนินการปรับปรุงสภาพหน้าดินและ

เทปูนบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียน ปรับปรุงพ้ืนสนามหญ้า และทาสีสนามเด็กเล่นใหม่ 

ปรับปรุง BBL (Brain Based Learning) ท่ีมีอยู่เดิม และเพ่ิมของใหม่โดยการวาด

และทาสี ณ โรงเรียนวัดอินทอารี หมู่ที่ 5 บ้านรางหอยขม ตำาบลลาดบัวหลวง 

อำาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันเสาร์ท่ี 23 - 25 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวนท้ังส้ิน 150 คน 
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 ช่ือโครงการ : โครงการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน่ืองในวันสหกรณ์

แห่งชาติ และวันครบรอบจัดต้ังโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : 

 1.เพื่อรำาลึกถึงวันสหกรณ์แห่งชาติ และในโอกาสวันครบรอบ 8 ปี

จัดตั้งโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2.เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับผู้สูงอายุให้สามารถดำาเนินชีวิต

ได้อย่างอบอุ่นและมีความสุขในสังคม

 3.เพื่อให้บุคลากร และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมซึ่ง

สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์

 4.เพื่อให้นิสิตในโครงการมีจิตสำานึกในการทำาประโยชน์เพื ่อผู ้อื ่น

ตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์

 5.เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 รายละเอียด : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการ

สร้างความสุขในสังคม สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ ท่ีว่า “ความเช่ือร่วมกัน

ที ่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

ซึ่งจะนำาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” และเพื่อ

เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บุคลากรและนิสิตได้สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเร่ืองการให้ความช่วยเหลือ

เอ้ือเฟ้�อเผ่ือแผ่แก่เพ่ือนมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรมากข้ึน

 ช่วงเวลาที่จัดโครงการวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านนครปฐม

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วม

โครงการจำานวน 55 คน

 ช่ือโครงการ : ขออนุมัติจำาหน่ายครุภัณฑ์  โดยวิธีการโอน (สำานักงาน

เลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : ทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์และ

วัสดุต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ใช้งานและซ่อมจะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย

 รายละเอียด : ตามหนังสือท่ี วสก./ชว 0008/2563  ลงวันท่ี 28 กันยายน 

พ.ศ. 2563 วัดสวนแก้ว หมู่ 1  ตำาบลบางเลน อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 

ขอรับบริจาคทางคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ท่ีไม่ได้

ใช้งานและซ่อมจะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีรายการครุภัณฑ์ท่ีจะโอน จำานวน 37 รายการ
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1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : โครงการศึกษาดูงานศูนย์ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/กลุ่มรักท้องถ่ินบ่อนอก/กลุ่มอนุรักษ์บ้านกรูดและบางสะพาน

ของนิสิตสาขาการปกครอง ช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องประชาสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความสามารถ

ในการวิเคราะห์และสรุปปัญหาถึงการแก้ไขความขัดแย้งโดยภาคประชาสังคมซ่ึงเป็นตัวแสดงอ่ืนท่ีมิใช่รัฐรวมถึงบทบาทในการแก้ไข

ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลโดยฝ่ายปกครองระดับท้องท่ีคือจังหวัดและทำาความเข้าใจถึงเหตุผลของการต่อสู้ตามสิทธิท่ีภาคประชาสังคมพึงมี

 รายละเอียด : นิสิตผู้เรียน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง (และนิสิตสาขาอื่นที่มาลงเรียนเพื่อเป็นวิชาโท) ภาคปกต ิ

จำานวน 26 คน และภาคพิเศษ จำานวน 52 คน ควรมีโอกาสเรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริงโดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการที่มีชื่อ

เสียงในด้านการบริหารจัดการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการดำาเนินกิจกรรม

และมีผลงานมาอย่างต่อเนื ่อง เพื่อที ่นิสิตจะได้รับประสบการณ์และนำามาประยุกต์ใช้ต่อไป

 ช่ือโครงการ : โครงการ “รักฟ้า รักษ์ป่า ปลูกกล้า ยุววนกร” (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนวัยเรียนในพ้ืนท่ี มีจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 2. เพ่ือสนับสนุนการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านป่าไม้ให้แก่คนในชุมชน 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชุมชน

 รายละเอียด : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกองทัพอากาศ ในโครงการน่านฟ้าโมเดล 2020 

โดยได้จัดกิจกรรมย่อย จำานวน 2 วัน ได้แก่ วันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และวันพุธท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. วันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้จัดโครงการ “รักฟ้า รักษ์ป่า ปลูกกล้า ยุววนกร” โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ร่วมกับโครงการค่ายยุวชนน่านฟ้า 2020 “ปลูกป่าในใจคน” โดยกองทัพอากาศ ร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า

และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ให้กับ ตัวแทนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จาก 4 โรงเรียน จำานวน 59 คน ณ ห้องสมุด กองทัพอากาศ 

โดยนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ หัวข้อ “ป่าในใจฉัน” และโรงเรียนรวบรวมส่ง Ems กลับมาให้คณะทำางาน 

เพื่อพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนละ 2 คนเพื่อขึ้นอ่านใน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยนิสิตคณะวนศาสตร์ แจกเมล็ดพันธุ์

ให้นักเรียนทุกคนปลูกในกระถาง ดูความเจริญเติบโต และถ่ายภาพติด #น่านฟ้าโมเดล ในเฟซบุ๊ค

 2. วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “โครงการรักฟ้า รักษ์ป่า ปลูกกล้า

ในใจเรา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการน่านฟ้าโมเดล 2020 จัดโดยกองทัพอากาศ ณ ตำาบลศรีษะเกษ อำาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

โดยคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอ่านเรียงความ “ป่าไม้ในใจฉัน” ซ่ึงคัดเลือกมาจากตัวแทนเยาวชนจาก 4 โรงเรียนในพ้ืนท่ีนาน้อย 

จังหวัดน่าน
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 ช่ือโครงการ : โครงการ SOCKUFollows (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์

ปัจจุบันและนำาเสนอผลการสำารวจสู่สาธารณะผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟิค)

 รายละเอียด : เป็นการจัดทำาการสำารวจข้อคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนออกมาในรูปแบบ

เชิงสถิติศาสตร์และเผยแพร่ออกมาในรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟิค) เพ่ือให้ส่ือท่ีเรา

ผลิตข้ึนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน 

โดยให้คณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์สร้างเคร่ืองมือในการสำารวจข้อคิดเห็นของ

ประชาชนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดในสังคมผ่าน

ช่องทาง Facebook: SOCKUFollows เพ่ือเป็นส่ือกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การสำารวจ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเป็นสื ่อสำาหรับการประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์สู่สังคมภายนอก ระยะเวลา 4 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 

พ.ศ. 2563

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก เขตภาคกลางตอนบน 

(ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อเปิดรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน

และคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลางตอนบน เข้ารับการอบรมโดยศูนย์ระดับ

มหาวิทยาลัย จำานวน 35 คน

 2. เพ่ือจัดการฝึกอบรมนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนในเขตภาคการตอนบน 

(35 คน) ให้มีองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของ

วิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิกและพร้อมสำาหรับการเข้าแข่งขันเพ่ือคัดเลือกในระดับ

ประเทศ

 3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนตัวแทนภาคกลางตอนบนให้เหลือ 6 คนเพ่ือเข้า

สอบแข่งขันกับผู้ได้รับการคัดเลือกจากอีก 13 ศูนย์ (5 ศูนย์มหาวิทยาลัย และ 

8 ศูนย์โรงเรียน) ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้นจากศูนย์ส่วนกลาง

ระดับประเทศ เพื ่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำานวน 4 คน 

 รายละเอียด : 1. กิจกรรมสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ที่คณะสังคมศาสตร์ 

จากน้ันศูนย์ฯ จัดการอบรมนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจำานวน 35 คน เป็นเวลา

5 วัน ท่ีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ค่าย 1) และสอบคัดเลือก

รอบท่ี 2 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของศูนย์ภาคกลางตอนบน (จำานวน 6 คน)

 2. ระยะเวลาดำาเนินการ ต้ังแต่เดือน 1 กันยายน 

พ.ศ. 2562 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (สำาหรับรอบ

การแข่งขัน ปี ค.ศ. 2020) โดยจะมีกิจกรรมในลักษณะน้ี

เป็นประจำาทุกปีในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

 3. กลุ ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมปลายเขต

ภาคกลางตอนบน สพฐ. จำานวน 35 คน
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 ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2562 

ตำาบลบางกอบัว อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: ห่ิงห้อยน้อย ร้อยรัก

ต้นลำาพู ปีท่ี 2 (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่ได้ภูมิใจในท้องถิ่นและ

มีจิตสำานึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ในโครงการ “โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนปี 2562 ตำาบล

บางกอบัว อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : หิ่งห้อยน้อย ร้อยรัก

ต้นลำาพู ปีที่ 2”ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและ

สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญให้กับชุมชน รวมถึง

สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับนักท่องเท่ียวในอนาคต

 รายละเอียด : วันศุกร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณาจารย์และนิสิต

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัด

บางกอบัว (ขลิบราษฎร์บูรณะ) ผ่านการบรรยายและฐานกิจกรรมการเรียนรู้

จำานวน 4 ฐาน โดยขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำานักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 เพ่ือมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้ทราบถึง

บทบาทของ ปปส.ภาค 1 ในพ้ืนท่ีบางกะเจ้า ความรู้ และการป้องกันเก่ียวกับยาเสพติด 

 ช่ือโครงการ : โครงการ SOCKUTalks (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในคณะ

สังคมศาสตร์สามารถนำาข้อมูลไปพัฒนาในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

(Social media)

 รายละเอียด : เป็นโครงการสืบเนื่องจาก โครงการ SOCKUFollows 

เพ่ือนำาผลการสำารวจมาจัดทำาความรู้ ความเข้าใจ และเป็นช่องทางในการเผยแพร่

ความรู้ทางวิชาการท่ีหลากหลายสู่สังคม สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนาสังคม  โดยให้คณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ให้ความรู้หรือให้ข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ  สำาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดในสังคมผ่านช่องทาง YouTube และแชร์ข้อมูล

ลง Facebook เพ่ือให้เกิดการแชร์ในวงกว้างมากย่ิงข้ึน โดยมีหัวข้อในการจัดทำาส่ือ

บริการวิชาการ จำานวน 6 คลิป
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คณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่ความรู้

 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท

ท้องถิ่นสำาหรับเยาวชน (English for Local Context Communication 

Development Program for Young Learners)

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการเชิญชวนให้นักท่องเท่ียว

มาเท่ียวเพ่ือให้ชุมชนมีรายได้

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในชุมชน

 รายละเอียด : คณะมนุษยศาสตร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนอายุ 

10-12 ปี ของโรงเรียนวัดป่าเกด ให้สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติได้ ในวันที่ 8,15,22,29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 12,19 กันยายน 

พ.ศ. 2563 วันที ่ 3,10,13,15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ จำานวน 20 คน

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค

 ช่ือโครงการ : โครงการ SOCKUShares (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือช่วยเหลือชุมชน ประชาชน และหน่วยงานท่ีได้รับความเดือดร้อน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน

 2. เพ่ือบริการความรู้ทางสังคมศาสตร์ สู่สาธารณะ

 รายละเอียด : เป็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อช่วยเหลือสังคม 

เพื่อร่วมบริจาคทรัพย์ส่วนตัวในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนบริเวณรอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ทำาถุงยังชีพให้กับหน่วยงาน

ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ อาทิ ศูนย์คนพิการทางสติปัญญา (สาขาคลองเตย) 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และซ้ือของใช้

ท่ีจำาเป็นในการดำารงชีวิตบริจาคใส่ตู้ปันสุขในแต่ละจุด นอกจากน้ี ได้จัดทำาส่ือความรู้

เน้ือหาสาระเก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีคัดกรองโดยคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ 

เพ่ือเป็นการบริการวิชาการออกสู่ชุมชนอีกช่องทางหน่ึง โดยได้ดำาเนินกิจกรรม

ลงพ้ืนท่ีจำานวน 5 แห่ง
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 ช่ือโครงการ :  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโรงเรียนวัดเทวสุนทร 

ปีท่ี 5

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียนในโรงเรียน

วัดเทวสุนทร

 รายละเอียด : คณะมนุษยศาสตร์เล็งเห็นความสำาคัญของความคิด

เชิงสร้างสรรค์จึงจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโรงเรียนวัดเทวสุนทร ในลักษณะ

การอบรมเชิงปฏิิบัติการเร่ืองกระบวนการพัฒนาเชิงความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน

โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนานักเรียนเพ่ือให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

พัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 

เวลา 8.30-16.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเทวสุนทร

 ช่ือโครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดสายไหม ปีท่ี 3

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือเผยแพร่งานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน

 2. เพ่ือช่วยทำาป้ายบอกสถานท่ีต่างๆ ภายในวัด

 รายละเอียด : คณะมนุษยศาสตร์ ทำาป้ายบอกทางเป็นภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับวัด เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและ

ให้ความรู้แก่ผู้มาติดต่อท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ในวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2563 

เวลา 8.30-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ณ วัดสายไหม อำาเภอลำาลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี
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1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : รินนำา้ใจจากกองทุนคนใจดีสู่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าและมอบโอกาสทางการศึกษา

ให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 รายละเอียด : การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนคนใจดี บริหารงานโดย 

รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ อาจารย์ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยะบะ

(อุปการวิทยา) อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

จำานวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

 ช่ือโครงการ : โครงการค่ายวิทย์จิตอาสา (ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ให้ได้เรียนรู้ทั้งด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจำาวัน ตลอดจนจิตวิทยาศาสตร์จากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ

ของสะเต็มศึกษา

 รายละเอียด : กำาหนดการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดนาพรม ตำาบลนาพันสาม อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

โดยนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ จำานวน 67 คน เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จำานวน 128 คน 
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
 ช่ือโครงการ : กิจกรรมเช่ือมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตร

อุตสาหกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิิบัติการใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ 

เพื่อใช้ประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิิบัติราชการระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2564-2568) ระดับหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงแผนในระดับต่างๆ ไปสู่การปฏิิบัติ

ในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมตลอดโซ่อุปทานได้อย่างสอดรับกับ

สถานการณ์และความท้าทายในปัจจุบัน

 รายละเอียด : ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ ประกอบด้วย ผู้เก่ียวข้อง

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

บุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SME/

ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 443 คน (จัดที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มิถุนายน 

ที่สุราษฎธานี วันที่ 10 กรกฎาคม ที่สงขลา วันที่ 13 กรกฎาคม ที่ขอนแก่น 

วันท่ี 27 กรกฎาคม ท่ีชลบุรี วันท่ี 30 กรกฎาคม และท่ีเชียงใหม่ วันท่ี 3 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563) ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทาง เป้าหมายบทบาท

ภารกิจแนวทางการบริหารจัดการและการดำาเนินงาน แนวทางการพัฒนาปัจจัย

และตัวช้ีวัด และโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น

 ช่ือโครงการ : บรรยายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 

เร่ืองคุณลักษณะครู จิตวิญญาณความเป็นครู (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

 วัตถุประสงค์ : 

 1. ด้านคุณลักษณะ : เพ่ือให้นิสิตมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู/การเตรียม

ความพร้อมในการเป็นครูที ่ดี/ความตั้งใจมุ่งมั ่นการเรียนรู ้เพื ่อเป็นครูที ่ดี/

ออกแบบและจัดการเรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการ เทคโนโลยีและศาสตร์

การสอนและเน้ือหาสาระ (TPCK) และสอนแบบ CLIL ใน สถานการณ์จำาลอง 

 2. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน : เพ่ือให้นิสิตมีเจตคติต่อชุมชน

ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพครู/การยอมรับและเคารพในความหลากหลายของสังคม

 รายละเอียด : โครงการจัด ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จ.นครนายก วันอาทิตย์ที ่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 จำานวนนิสิตเข้าร่วม

จำานวน 146 คน



72

คณะศึกษาศาสตร์ 

 ช่ือโครงการ : ร่วมบริจาคมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก อดออม และเสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน

 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแบ่งปัน ซึ่งเป็นการปลูกฝัง

พ้ืนฐานจิตใจให้เป็นคนดีมีเมตตาต่อผู้อ่ืน

 3. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ให้นักเรียนได้เป็นท้ังคนเก่งและคนดีในสังคม

 4. เพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 รายละเอียด : ร่วมบริจาคระยะเวลา 45 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับกล่อง

ออมสิน จำานวน 85 กล่อง และได้ส่งมอบกล่องออมสิน ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทยเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมคนไทยไม่ทอดท้ิงกัน ภายใต้โครงการ “พัฒนาชุมชนเป็นพ้ืนท่ีแบบพ่ึงตนเองและย่ังยืน”

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนของมูลนิธิศุภนิสิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของเด็กๆ ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีความสุข และอุปการะเด็กในชุมชน

 3. เพ่ือบริจาคทรัพย์ในการทำาสาธารณะประโยชน์เพ่ือสังคมและมอบทุนการศึกษา

 รายละเอียด : วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลอู่ทองเพื่อให้บุคลากรทาง

การแพทย์ท่ีปฏิิบัติงานรักษา ป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ในการปฏิิบัติงานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้อุปการะเด็กในชุมชนตับเต่า จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อบริจาคทรัพย์ในการเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 

ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย ตำาบลเพ อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง และวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้บริจาคทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ตำาบลจรเข้บัว อำาเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ช่ือโครงการ : ส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าด้วยความห่วงใยท่ีมอบให้ญ่ีปุ่น

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือความห่วงใยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 รายละเอียด : เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทำาให้เกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศญี่ปุ ่น

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

จึงได้ส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปให้ โรงเรียนอุบุยามา โรงเรียนมัธยมต้นฮิ่โรชิมา 

นางิสะ และโรงเรียนประถมนางิสะ เม่ือวันอังคารท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563
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 ช่ือโครงการ : โครงการทำาบุญตักบาตร 

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีจิตสำานึกในการปฏิิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี

 2. เพ่ือจัดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันดีงาม

 3. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในหน้าท่ีและเห็นความสำาคัญท่ีจะช่วยกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา

 4. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อม มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ 

และสามารถปรับตัวในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้

 5. เพ่ือสร้างความ เป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ นักเรียน บุคลากร ศิษย์เก่า

และผู้ปกครอง

 6. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน 

สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในสถานศึกษา

 รายละเอียด : โครงการทำาบุญตักบาตรจัดข้ึนทุกวันอังคาร ณ โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ 

ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนิมนต์พระจากวัดเสมียนนารี 

พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มารับบาตรรวมถึงทำาพิธีสงฆ์้

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : STEM 2 excursion (โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน

เรียนรู้การผลิตกาแฟ ควบคู่กับการดูแลส่ิงแวดล้อม)

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อให้นิสิต บุคลากรศึกษาดูงานและแลกเปลี ่ยน

เรียนรู้การผลิตกาแฟควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างชุมชน

ยั่งยืนร่วมกับคนในชุมชน และศึกษาดูงานการทำาการเกษตรที่ราบ ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม นิสิตและบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากเหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาการรุกลำ้าพื้นที่ต่างๆ และศึกษาดูงาน

ศูนย์วิจัยในโครงการพระราชดำาริ ศูนย์วิจัยผลิตชานำ้ามันและพืชนำ้ามัน ที่มีการ

ใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตร่วมด้วย  

 รายละเอียด : มุ่งเน้นกิจกรรมในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การผลิตกาแฟ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคนในชุมชน โดยลงพื้นที่ 

ณ ไร่กาแฟบูลคอฟ จ.เชียงราย และดูงานศูนย์วิจัยในโครงการพระราชดำาริ 

ศูนย์วิจัยผลิตชานำ้ามันและพืชนำ้ามัน จ.เชียงราย ระหว่างวันท่ี 9 - 12 มกราคม 

พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต บุคลากรและคนในชุมชน จำานวน 120 คน  

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
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 ช่ือโครงการ : STEM 3 excursion #1 และ # 2 

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อให้นิสิตและบุคลากรการศึกษาดูงานการทำา 

smart farm และการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใน farm

 รายละเอียด : เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการลงพ้ืนท่ีปฏิิบัติจริงในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม โดยครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ startcat wise farm กรุงเทพฯ 

ในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และคร้ังท่ี 2 ลงพ้ืนท่ี Deva farm เพ่ือดูการปลูก 

Hops ในระบบสมาร์ทฟาร์ม อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันท่ี 26 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต นิสิตสวก. อาจารย์ คร้ังละประมาณ 50 คน

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   

 ช่ือโครงการ : โครงการวิจัยสู่ชุมชน “การย่อยสลายตอซังข้าวโพด

โดยการใช้นำา้หมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นำา้หมักจุลินทรีย์จาวปลวก และนำา้หมัก

จุลินทรีย์สรรพส่ิง  

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตได้ความรู้นำามาประยุกต์ใช้ใน STEM 4 

การเรียนของนิสิต STEM 4 ในหัวข้อทรัพย์ในดินสินในนำ้า เรียนรู้วิชาการเข้าใจ

เข้าถึงชุมชุน และศาสตร์พระราชาทางส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะมีความรู้ในศาสตร์ชุมชน 

ศาสตร์พระราชา เพ่ือนำาไปประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน 

 รายละเอียด : เป็นโครงการที่อยู่ในส่วนหนึ่งของ Stem 4 research 

project เป็นการบูรณาการของวิชาต่างๆ จากการเรียนรู้ของ STEM1-3 โดยทีม

อาจารย์จากวิชาชีวะ เคมี และสาขาอื่นๆ เพื่อให้นิสิตได้ความรู้นำามาประยุกต์ใช้

ใน STEM 4 การเรียนของนิสิต STEM 4 ในหัวข้อ ทรัพย์ในดินสินในนำ้า เรียนรู้

วิชาการเข้าใจเข้าถึงชุมชุน และศาสตร์พระราชาทางส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะมีความรู้

ในศาสตร์ชุมชน ศาสตร์พระราชา เพื ่อนำาไปประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน 

โดยเป็นการลงพ้ืนท่ีชุมชนท่ีชุมชนคลองพระยาบันลือ จ.อยุธยา ระหว่างวันท่ี 3

กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนในพื้นที่ชุมชน

และนิสิต จำานวน 20 คน 
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : กิจกรรมร่วมแบ่งปันสิ ่งของและเงินบริจาคให้กับ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด (กิจกรรมส่วนหน่ึงในงานวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ร่วมแบ่งปัน

ส่ิงของและเงินบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นการสร้างจิตสำานึก

ท่ีดีให้กับบุคลากรในวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

 รายละเอียด : วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสถาปนา

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

โดยกิจกรรมในงานเปล่ียนจากการไม่รับกระเช้าหรือดอกไม้สำาหรับแขกผู้มาร่วมงาน 

เป็นส่ิงของและเงินร่วมบริจาคแบ่งปันให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดแทน 

โดยได้นำาไปมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ในวันที่ 16 กันยายน 

พ.ศ. 2563 ยอดสรุปเงินบริจาคเท่ากับ 31,200 บาท และเคร่ืองอุปโภค - บริโภค 

คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 52,789 บาท โดยมีบุคลากรวิทยาลัยร่วมเดินทาง ประมาณ

ท้ังส้ินจำานวน 20 คน

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม   

 ช่ือโครงการ : การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ 154 และสีดาผล

ขนาดกลางให้มีความต้านทานต่อเชื้อไวรัส TYLCV โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย

สำาหรับยีนต้านทาน Ty-2และ Ty-3

 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาผลขนาดกลาง 

และมะเขือเทศเชอร์รี่ 154 ให้มียีน Ty-2 และ Ty-3 เพื่อต้านทานต่อเชื้อไวรัส

ใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (TYLCV) โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายในการคัดเลือก 

และส่งต่อสายพันธ์ุให้แก่เกษตรกร และบริษัทเมล็ดพันธ์ุใช้เป็นการค้า 

 รายละเอียด : ส่งเสริมการใช้มะเขือเทศสายพันธ์ุปรับปรุงซ่ึงเป็นผลผลิต

จากการดำาเนินโครงการวิจัย เช่น มะเขือเทศเชอรี่ความหวานสูง มะเขือเทศสีดา

ต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลือง เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและส่งเสริมการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปมะเขือเทศแก่ผู้ประกอบการ 

ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนตำาบลดอนตูม อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 และ บจ.แม่บัวหลวงไฮ่โดรโพนิกส์ อำาเภอลาดบัวหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัณฑิตวิทยาลัย
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 ช่ือโครงการ : การเพิ ่มผลผลิตอ้อยและเสริมสร้างทักษะในการ

ปฏิิบัติงาน

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อเพิ ่มพูนองค์ความรู ้ทางวิชาการด้านอ้อยและ

เสริมสร้างทักษะในการปฏิิบัติงานให้กับพนักงานส่วนวิชาการประยุกต์ของ 

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)

 รายละเอียด : จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มผลผลิตอ้อยและ

เสริมสร้างทักษะในการปฏิิบัติงาน” จัด ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน วันท่ี 2 - 3 กันยายน พ.ศ. 2563 

มีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการจำานวน 18 คน

 ช่ือโครงการ : การจัดการธาตุอาหารและการใช้ปุ �ยข้าวควบคู่กับ

ระยะปลูก

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อติดตามผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จากการอบรมการจัดการธาตุอาหารและการใช้ปุ�ยข้าวควบคู่กับระยะปลูก 

 รายละเอียด : คณะนักวิจัยของโครงการ “การสอบทานสูตรและ

อัตราปุ�ยที่ตรงกับความต้องการของข้าวในสภาพแปลงนาเพื่อยกระดับคุณภาพ

และผลผลิต ในแปลงนาสาธิตของเกษตรกรที่ได้รับเทคโนโลยีการจัดการปุ�ย

ที่ตรงตามความต้องการของข้าวหอมมะลิ 105 ร่วมกับการจัดการระยะปลูก

ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ณ แปลงนาข้าวของเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนชาวศรีแสงดาว 

โครงการหมู่บ้านนาหยอด ในพื้นที่นาข้าวหอมมะลิ 105 เขตทุ่งกุลาร้องไห้ 

อำาเภอสุวรรณภูมิ และเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันท่ี 26 - 27 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 15 คน และในแปลงนาข้าวของเกษตรกร

ในพื้นที่อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 2 คน
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 ช่ือโครงการ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจาก

ไม้ผล/ประมง/ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพ้ืนท่ีริมแม่นำา้โขง

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ และทักษะ

ในการแปรรูปปลานิลในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด เพื่อเป็นอาชีพเสริมจากการ

ปลูกยางพาราริมแม่นำ้าโขง

 รายละเอียด : วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 อบรมเชิงปฏิิบัติการเร่ือง 

“การแปรรูปปลานิล” ณ อาคารปฏิิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (8/2)

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

สกลนคร มีเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล จากจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร

รวมผู้เข้าฝึกอบรม จำานวน 45 ราย

 ช่ือโครงการ : อบรมโปรแกรมเสริมวิชาเทคนิคปฏิิบัติการชีววิทยา

ให้กับนักเรียนทุนพัฒนา

 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำาปี 2563 

 รายละเอียด : วันที่ 26 - 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์เทคโนโลยี

ชีวภาพเกษตร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดอบรมโปรแกรม

เสริมวิชาเทคนิคปฏิิบัติการชีววิทยาให้กับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำาปี 2563 ท่ีได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.)
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สำานักงานอธิการบดี

 ช่ือโครงการ : โครงการอ่านออกเสียงเพ่ือคนตาบอด 

 วัตถุประสงค์ : 1. นิสิตท่ีมีจิตอาสาได้รวมกลุ่มกันทำาประโยชน์เพ่ือสังคม

2. นิสิตรู้จักเสียสละเวลาส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 รายละเอียด : กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอ่านออกเสียงเพื ่อ

คนตาบอด เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิต

เข้าร่วมโครงการ จำานวน 32 คน ได้ร่วมกันจัดทำาหนังสือเสียงเพ่ือคนตาบอด

 ช่ือโครงการ : โครงการปันรักสู่น้อง คร้ังท่ี 1/63

 วัตถุประสงค์ : 1. นิสิตได้ทราบถึงปัญหาของสังคม

 2. นิสิตได้มีโอกาสแบ่งปัน มีความเอ้ือเฟ้�อเผ่ือแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาส 

 3. ผู้พิการในสถานสงเคราะห์ได้รับความสุขและความสนุกจากกิจกรรม

 รายละเอียด : กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการปันรักสู่น้อง คร้ังท่ี 1/63

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

จำานวน 50 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู ้พิการ ตลอดจน

จัดเล้ียงอาหารให้กับผู้พิการในสถานคุ้มครองฯ  
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 ช่ือโครงการ : โครงการ Family Dormitory KU 

 วัตถุประสงค์ : 1. นิสิตตึกพักหอพักได้มีกิจกรรมร่วมกัน

 2. นิสิตตึกพักหอพักมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. นิสิตตึกพักหอพักเกิดความประทับใจ

 4. นิสิตตึกพักหอพักได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตเพื ่อส่วนรวม และ

มีจิตสาธารณะ

 รายละเอียด : กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการ Family Dormitory KU

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณพ้ืนท่ีหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตตึกพักหอพักภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมโครงการ จำานวน 303 คน ได้ร่วมกันทำากิจกรรมจิตอาสาทำาความสะอาด 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบตึกพักหอพักนิสิต

 ช่ือโครงการ : โครงการมหกรรม “ทำาดี” ไม่รอใคร

 วัตถุประสงค์ : นิสิตได้ทำาความดีในรูปแบบที่นิสิตเป็นผู้เลือกและ

ดำาเนินการด้วยตนเอง

 รายละเอียด : กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการมหกรรม “ทำาดี” ไม่รอใคร

ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยส่งผลงานผ่านทาง

ช่องทางออนไลน์ตามที่กองกิจการนิสิตกำาหนดเงื่อนไขและกติกาในการรับ

ช่ัวโมงกิจกรรม โดยมีผู้ผ่านกิจกรรมจำานวน 230 คน โดยนิสิตได้คิดและทำากิจกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีนิสิตเป็นผู้ดำาเนินการเอง เช่น กิจกรรมทางศาสนาหรือ

การทำาความดีเพ่ือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 

 ช่ือโครงการ : โครงการจิตอาสาผลิตเจลแอลกอฮ่อล์ล้างมือป้องกัน

เช้ือไวรัส COVID-19 

 วัตถุประสงค์ : 1. นิสิตและจิตอาสาได้ร ับความรู ้เร ื ่องเชื ้อไวรัส

COVID-19 และวิธีการป้องกันเช้ือไวรัสดังกล่าว 2. นิสิตและจิตอาสาได้ร่วมกันผลิต

เจลแอลกอฮ่อล์ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อแจกจ่ายแก่ นิสิต 

อาจารย์ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

โดยรอบมหาวิทยาลัย

 รายละเอียด : กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการจิตอาสาผลิตเจลแอลกอฮ่อล์

ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 15 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม กองกิจการนิสิต โดยมีนิสิต และ

จิตอาสาเข้าร่วมโครงการ จำานวน 890 คน ได้ร่วมฟังบรรยายการให้ความรู้เร่ือง

ไวรัส COVID-19 วิธีการทำาเจลแอลกอฮ่อล์ล้างมือและกิจกรรมแนะนำาขั้นตอน

การล้างมืออย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮ่อล์ล้างมือและ

ถือป้ายรณรงค์สร้างความตระหนักด้านสุขอนามัยให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากร 

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปโดยรอบมหาวิทยาลัย

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพ่ือสภากาชาดไทย 

 วัตถุประสงค์ : 1. นิสิตมีจิตสาธารณะในการทำาประโยชน์เพื่อสังคม

2. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

 รายละเอียด : กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต

เพ่ือสภากาชาดไทย ในระหว่างช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 

จำานวน 4 คร้ัง ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ช้ัน 1 อาคารระพี สาคริก ดังน้ี 

 การบริจาคโลหิต ประจำาเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำานวน 120 คน

 การบริจาคโลหิต ประจำาเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 

พ.ศ. 2563 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำานวน 120 คน

 การบริจาคโลหิต ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำานวน 120 คน

 การบริจาคโลหิต ประจำาเดือนมีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม

พ.ศ. 2563 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำานวน 120 คน  
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 ช่ือโครงการ : โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตออนไลน์ 

 วัตถุประสงค์ : 1. นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์

โควิด 19 โดยการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 2. นิสิตได้ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

 รายละเอียด : กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต

ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ

กิจกรรมออนไลน์ โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำานวน 

34 คน

สถานพยาบาล

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : งดการใช้ถุงพลาสติกชนิดหูห้ิวบรรจุเวชภัณฑ์ยา 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือการประหยัดทรัพยากร ลดโลกร้อน และขยะ

 รายละเอียด : ประกาศแจ้งและดำาเนินการงดการใช้ถุงพลาสติกชนิดหูห้ิว

บรรจุและส่งมอบเวชภัณฑ์ยาแก่ผู้รับบริการที่ห้องจ่ายยา โดยให้ผู้มารับบริการ

นำาถุงผ้ามาบรรจุซองยาหรือเวชภัณฑ์ยาทุกคร้ังท่ีมารับบริการ เร่ิมดำาเนินการมา

อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  - กันยายน พ.ศ. 2563   
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 ช่ือโครงการ : พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำาลังกาย

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตได้มี

การออกกำาลังกายที่ยั ่งยืน ในรูปแบบกิจกรรมการออกกำาลังกายที่เรียบง่าย 

ค่าใช้จ่ายน้อ 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดีของการออกกำาลังกายโดยใช้

กิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นส่ือในการออกกำาลังกาย 

 รายละเอียด : กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำาลังกายจัดข้ึนท่ีสนามอินทรี

จันทรสถิตย์ ในช่วง 17 พฤศจิกายน 2562 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยคาด

ว่าจะมีนิสิต บุคลากร ประชาชนท่ัวไปท่ีอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วม

ประมาณ 1,500 คน

 ช่ือโครงการ : การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คร้ังท่ี 54

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ 

และบุคลากร ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้ออกกำาลังกายและมีการทำากิจกรรมร่วมกัน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ได้มีการวางแผนและทำางานเป็นทีม ซ่ึงมีผลต่อการประสานงาน

และการทำางานร่วมกัน

 4. เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่

ปฏิิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน

 รายละเอียด : การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จัดขึ ้นที ่สนามอินทรี

จันทรสถิตย์ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีบุคลากร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน
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1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : KOMMONs by Kbank

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนวิถีการดำาเนินชีวิตสู่ยุคดิจิทัล

ของนิสิตและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ

ท่ีทันสมัย เพ่ิมพ้ืนท่ีสำาหรับทำากิจกรรมร่วมกันของนิสิตนอกห้องเรียน 

 รายละเอียด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย 

เปิดพ้ืนท่ีให้บริการธนาคารกสิกรไทย (New K – Lobby) ทำาธุรกรรมอิเล็กทอนิกส์ 

ตลอด 24 ช่ัวโมง ให้บริการในรูปแบบท่ีทันสมัย เปิดพ้ืนท่ี Co –Working Space 

สำาหรับนิสิตในการอ่านหนังสือ ทำางานกลุ่ม ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2

 ช่ือโครงการ : โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Waste Management)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการลด

ปริมาณขยะพลาสติก สร้างความร่วมมือในการลดและคัดแยกขยะในทุกภาคส่วน

 รายละเอียด : ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิิบัติในการร่วมรักษ์ส่ิงแวดล้อม

 KU Say NO & GO for Green ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย ให้แก่

ผู้ประกอบการร้านค้าภายใต้การดูแลของสำานักงานทรัพย์สิน ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2562 ท้ังน้ีมีร้านค้าเข้าร่วมรับฟัง 151 ร้าน จากเป้าหมาย 169 ร้าน
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 ช่ือโครงการ : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำาปี 2563

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำานึกร่วมกัน

ของบุคลากร ในการรักษาความสะอาด บำารุงรักษาต้นไม้ อาคารและสถานที่

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที ่ดีรองรับ

การให้บริการ 

 รายละเอียด : สำานักงานทรัพย์สิน มก. จัดกิจกรรมโครงการวันพัฒนา

และปลูกต้นไม้ ในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ปรับปรุงทัศนียภาพ ทำาความสะอาด

พ้ืนท่ีบำารุงรักษา และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหาร

กลาง 1 และ 2 อาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 บุคลากรเข้าร่วม

โครงการท้ังส้ินจำานวน 40 คน

 ช่ือโครงการ : MASK KU ในสถานการณ์ COVID -19 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (Waste Management)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป

ได้มีหน้ากากอนามัยใช้ในภาวะสถานการณ์ท่ีหน้ากากอนามัยขาดตลาด 

 รายละเอียด : ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำาเนินการผลิต

หน้ากากอนามัยรูปแบบผ้านาโนมอบให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และจำาหน่ายแก่ผู้ท่ีมีความต้องการตลอดจนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผ่านช่องทาง

ส่ังซ้ือออนไลน์ พร้อมท้ังบริการจัดส่งหน้ากากอนามัยโดยขนส่งเอกชนครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ี
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
 ช่ือโครงการ : เผยแพร่ความรู้เรื ่อง “การทำาระบบ QR Code

ในการชำาระเงินร้านค้า”

 วัตถุประสงค์ :เพื ่อเผยแพร่และสร้างความรู ้ให้แก่หน่วยงาน

ในการใช้ระบบ QR – Code ในการชำาระสินค้าและบริการ 

รายละเอียด : สำานักงานทรัพย์สินเผยแพร่ความรู ้การใช้ QR-Code 

ในการชำาระเงินร้านค้าแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์จำานวน 8 ท่าน ในวันท่ี 15 

กันยายน พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เร่ือง กระบวนการผลิต

และควบคุมคุณภาพนมพลาสเจอร์ไรส์

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชนในการผลิตและควบคุมนมพลาสเจอร์ไรซ์

 รายละเอียด : ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่

ความรู้และให้การต้อนรับหน่วยงานภายในและภาคนอก มก. ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานโรงงานนม พร้อมท้ังสนับสนุนนำา้ด่ืมเพ่ือการวิจัย

โดยมีผู้เข้าเยีย่มชมโรงงานนม 142 คน



86

สำานักงานทรัพย์สิน

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : สนับสนุนพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจำาหน่ายสินค้าป้องกัน

ปัญหาสินค้าล้นตลาดและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนผู้บริโภคได้รับสินค้าท่ีดี

มีคุณภาพ สามารถซ้ือสินค้าเกษตรได้ในราคาท่ีเป็นธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

 รายละเอียด : ส ำาน ักงานทร ัพย ์ส ินจ ัดพ ื ้นท ี ่บร ิ เวณลานจอดรถ

โรงอาหารกลาง 2 มก. แก่เกษตรกรในการจำาหน่ายสินค้า โดยในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีเกษตรกรจำาหน่ายสินค้าเกษตร จำานวน 7 ราย ได้แก่ เกษตรกร

บ้านเนินหินดาด สวนจีนแส จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

สวนเจ้จินดา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนอำาเภอบางไทร วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เมล่อนหมู่ใหญ่ ร่วมใจพัฒนา ชมรมผู้เล้ียงกุ้งตราดยัง่ยืน

 ช่ือโครงการ : โครงการอ่ิมนำ้าใจในร้ัวเกษตร

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการซ้ืออาหารในโรงอาหารกลาง ลดภาระ

การสำารองอาหารและของอุปโภคบริโภค ให้บริการแก่นิสิต หอพักภายในและ

บุคลากรบางส่วนท่ียังคงปฏิิบัติงานตามภาระหน้าท่ีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 รายละเอียด : เปิดบริการร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ในรูปแบบ

ซ้ือกลับ (Take Home) จัดบริการวินมอเตอร์ไซค์ (KU Delivery) ภายในหน่วยงาน มก.

ให้บริการส่งอาหารและของอุปโภคแก่นิสิต บุคลากรและส่วนงาน มก. ในวันท่ี 22

มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์เมนูอาหาร วิธีการส่ัง

ซ้ือสินค้า และวิธีการชำาระเงิน ผ่าน Facebook PMKU โดยมีวินมอเตอร์ไซค์ 

delivery ให้บริการจำานวน 5 คัน
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 ช่ือโครงการ : เกษตรแฟร์ ออนไลน์ 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือ นิสิต บุคลากร ลูกค้างานเกษตรแฟร์ 

และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้สามารถขายสินค้าได้ในอีกช่องทางหนึ่งนอก

เหนือจากการออกร้านขายสินค้า หรือขายสินค้าหน้าร้าน เข้าถึงผู้บริโภคที่

หลากหลาย พร้อมรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค และช่วยระบาย

สินค้าล้นตลาดของเกษตรกร

 รายละเอียด : จัดต้ังกลุ่มเกษตรแฟร์ออนไลน์ เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ประชาสัมพันธ์แก่นิสิต บุคลากร เกษตรกรผู้เคยออกร้านงานเกษตร

แฟร์ ให้เข้าร่วมกลุ่ม ประชาสัมพันธ์กระจายสินค้า ผ่าน Facebook โดยมีผู้เข้า

ร่วมกลุ่มเกษตรแฟร์ออนไลน์ท้ังส้ิน 32,206 คน

 ช่ือโครงการ : โครงการเกษตรแบ่งปัน (KU Let’ Share)

 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือนิสิต บุคลากร และผู้ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 รายละเอียด : จัดทำาคูปองแทนเงินสดตามจำานวนผู้ประสงค์จะแบ่งปัน

ค่าอาหารและค่านำา้ด่ืมแบ่งเป็นคูปองสีเขียว  และคูปองสีเหลืองสำาหรับผู้สนับสนุน

แก่ร้านค้าหน้าร้าน ติดต้ัง ณ ร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ในวันท่ี 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน 

หรือผู้ที่ประสงค์สามารถฉีกคูปองเพื่อแลกรับอาหารจากร้านค้าได้ทันที ทั้งนี้

มียอดสนับสนุนผ่านบัญชีโครงการเกษตรแบ่งปันท้ังส้ิน 718,220 บาท
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 ช่ือโครงการ : โครงการจ้างงานประชาชนที ่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะท่ี 2 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

 รายละเอียด : สำานักงานทรัพย์สินและงานสิทธิประโยชน์ (ศูนย์ผลิตภัณฑ์

นม มก. ศูนย์หนังสือ มก.) มีผู้ปฏิิบัติงานรวมท้ังหมด 12 ท่านปฏิิบัติงานระหว่าง

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน) 

 ช่ือโครงการ : โครงการนมเกษตรช่วยชาติ ช่วยเกษตรกร

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายนำา้นมดิบ ส่งเสริม

ให้นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไปได้ด่ืมนมดี มีคุณภาพราคาย่อมเยา ช่วยเหลือ

ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนสามารถนำาผลิตภัณฑ์นมเกษตรไปจำาหน่ายเพ่ือสร้างรายได้

สร้างขวัญและกำาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องปฏิิบัติงานในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 รายละเอียด : ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำาหน่าย

นมเกษตรในราคาพิเศษถุงละ 5 บาท พร้อมท้ังเป็นส่ือกลางสำาหรับผู้มีจิตศรัทธา

สนับสนุนนมเกษตรเพ่ือบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนต่างๆ ท้ังน้ีมีผู้สนับสนุน

นมเกษตรท้ังส้ิน 101,875 ถุง เป็นเงิน 508,925 บาท คิดเป็นนมกว่า 22 ตัน
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 ช่ือโครงการ : โครงการ KU สู้ COVID – 19 Season 2

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อแบ่งปันนมเกษตรให้แก่ร ้านค้าภายใน มก.

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดื่มนมดีมีคุณภาพ

 รายละเอียด : ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ

หน่วยงาน อาทิ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มก. กลุ่มจิตอาสาเพ่ือนพุงเป็นต้น 

เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน “นมเกษตร” แก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ชุมชนซอยพหลโยธิน 45 ชุมชนร่วมพัฒนาซอยวิภาวดี 25 ฯลฯ

 ช่ือโครงการ : โครงการ KU สู้ไปด้วยกัน

 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านค้า

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ียังคงเปิดให้บริการช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และนิสิตในช่วงสอบปลายภาค

 รายละเอียด : สำานักงานทรัพย์สินร่วมกับศูนย์ผลิตภัณฑ์นม และ

กองกิจการนิสิต มก.ส่งมอบนมเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าทุกวันศุกร์ในช่วงโควิด

และนิสิตในช่วงสอบปลายภาค จำานวน 200 ถุงต่อวันในวันที่ 31 สิงหาคม – 

2 กันยายน พ.ศ. 2563
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 ช่ือโครงการ : โครงการนมเกษตรน้ีเพ่ือน้อง

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อการมีส ุขภาพที ่ด ี เสร ิมสร ้างพัฒนาการ

และการเจริญเติบโต แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน

 รายละเอียด : เนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก 

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. จัดสัปดาห์ส่งเสริมการด่ืมนมภายใต้ช่ือโครงการ “นมเกษตรน้ี

เพื่อน้อง” วันที่ 1 - 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 จัดส่งนมเกษตรไปยังชุมชน มูลนิธิ

และสถานสงเคราะห์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสมทบทุน โดยมียอด

สนับสนุนนมเกษตร 35,040 ถุง เป็นจำานวนเงิน 175,200 บาท

 ช่ือโครงการ : โครงการบริจาคนมและนำ้าด่ืมเกษตร

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมเกษตรให้แก่หน่วยงาน

ภายในและภายนอก ส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี สนับสนุนการด่ืมนมเกษตร

 รายละเอียด : ศ ูนย ์ผล ิตภ ัณฑ์นม มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์ 

บริจาคและสนับสนุนนมเกษตรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในงาน KU ว่ิงล่ันทุ่งบางเขน,

งานว่ิง Run and Fit กับสาธิตกระโปรงม่วงปี2,งานปีใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

เรือนจำากลาง (บำาบัด) ,เรือนจำากลางจังหวัดนนทบุรี, เรือนจำากลางพิเศษกรุงเทพ,

โรงเรียนช่างผมทหาร,กองคลัง,กองยานพาหนะและสถานท่ี, สำานักกีฬา เป็นต้น 

สนับสนุนนมเกษตรจำานวน 371,764 ถุง

 - สนับสนุนนำา้ด่ืมเกษตรจำานวน 150 ขวด โครงการจิตอาสาสังคมศาสตร์

มก. เทิดไท้องค์ราชัน 

 - สนับสนุนนำ้าดื่มเกษตรจำานวน 600 ขวด แก่กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เพื่อใช้จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำาปี 2563 

(World Wildlife Day 2020) แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน
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สำานักงานทรัพย์สิน

 ช่ือโครงการ : KU Book Center สนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงาน มก.

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อให้น ิส ิต บุคลากร ได ้ร ับผลิตภัณฑ์ของศูนย์

หนังส ือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรม เก ิดความ

สัมพันธ ์อ ันดีระหว่างนิส ิต และก่อให้เก ิดประโยชน์แก่ช ุมชน สังคม 

 รายละเอียด : - สนับสนุนกระดาษ A4 จำานวน 2 ลัง, ปากกานำา้เงิน 

1 กล่อง , สก๊อตเทป 30 อัน, แฟ้มเอกสารแบบมีไส้ 25 อัน, กาวสองหน้า 10 อัน, 

กรรไกร 10 อัน, กระดาษรองเอกสารขนาด A4 20 อัน ให้แก่โครงการเคมี

สัมพันธ์คร้ังท่ี 19 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - สนับสนุนกระดาษ A4 ตรานนทรี จำานวน 15 รีม แก่สโมสรนิสิต

คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - สนับสนุนเส้ือยืดจำานวน 1 กล่อง แก่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ในโครงการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 - สนับสนุนกระดาษ A4 จำานวน 5 กล่อง บรรจุกล่องละ 5 รีมและปากกา

ชนิดต่างๆ อีก 14 รายการ มอบแก่องค์การบริหาร องค์การนิสิต วิทยาเขตศรีราชา 

นำาไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ช่ือโครงการ : สนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่รายการเกมโชว์ทางวิชาการ 

“เก่งจริง ชิงค่าเทอม”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นแรงและกำาลังใจให้กับเด็กเก่ง เรียนดี ผู้เข้าแข่งขัน

รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมในการทำาตามความฝัน

 รายละเอียด : ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน

และสื่อสารองค์กร และ Commentator ประจำารายการ มอบของที่ระลึกจาก 

KU Book Center  แก่น้องอิงอิง สุธิดา เอ่ียดปู โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

และน้องผิง พิชานันท์ อยู่เย็น จากโรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้คว้ารางวัลเงินค่าเทอม 50,000 บาท

 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนนมเกษตร

แก่น้องกร เด็กชายนิกร วงษ์เจริญ เด็กเก่งจาก รายการ “เก่งจริงชิงค่าเทอม” 

ณ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร จังหวัดนครนายก จำานวน 2,000 ถุง และ

นำ้าด่ืมเกษตร จำานวน 600 ขวด แก่น้องบี น.ส. เปรมกมล เช้ือม่วง ร่วมแก้ปัญหา

การไม่มีนำ้าประปา บริโภคอุปโภคในชีวิตประจำาวัน
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

1. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้

 ช่ือโครงการ : การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ข้ึนทะเบียนอาหารใหม่ (Novel 

Food) อย่างไรให้ผ่านการพิจารณา”

 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ได้แก่ 

ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคการศึกษา 

 รายละเอียด : พัฒนาอาหารเชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสินค้า ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พลและห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3

อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ได้แก่ นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์และเครือข่าย ผู้ประกอบการอาหาร จำานวน 100 ท่าน

 ช่ือโครงการ : การฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ เรื่อง “การประเมินความ

เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” 

วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการจุดแข็งของผู้ประกอบการ อาจารย์และนักวิจัย

ในภาคกลาง สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม 

 รายละเอียด : ประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีกรอบวิจัย 

3 แนวทาง คือ นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) การเพ่ิมมูลค่าอาหารฟังก์ช่ัน

เพื ่อสุขภาพ (Functional Food) และการพัฒนาเพื ่อเน้น Zero Waste 

ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ช้ัน 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายผู้ประกอบการอาหาร 

จำานวน 50 ท่าน 
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 ช่ือโครงการ : จัดกิจกรรม “เรียนรู้ชีวิตไหม สายใยแห่งคุณค่า”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านไหม เปิดโลกทัศน์ภายนอก

ห้องเรียน

 รายละเอียด : บรรยายถึงความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปและชีววิทยาของไหมหม่อน

และไหมอีรี ่ วงจรชีวิต การเลี้ยงและการดูแล โดยจัดแสดงตัวอย่างของไหม

ในระยะต่างๆ การนำาไหมและหม่อนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้านไหม กำาแพงแสน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนักเรียน

โรงเรียนกวดวิชาสร้างศิลป์ เข้าร่วมจำานวน 16 คน

 ช่ือโครงการ : โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพนำ้า

มันไบโอดีเซลชุมชน

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามัน

ใช้แล้วและนำา้มันกรดสูง (จากบ่อดักไขมัน) ในระดับห้องปฏิิบัติการและในระดับชุมชน

ท่ีผลิตด้วยเคร่ือง KUB-200

 รายละเอียด : ลักษณะการอบรมเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิิบัติ

ในหัวข้อเร่ือง “การผลิตและการวิเคราะห์นำา้มันไบโอดีเซลระดับห้องปฏิิบัติการ” 

ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถานีไบโอดีเซล

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. ในวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563

โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์จำานวน 2 ท่าน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก

จำานวน 1 ท่าน
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 ช่ือโครงการ : จัดอบรมเชิงวิชาการ “การใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงเพื ่อ

การผลิตอ้อยแปลงใหญ่”

 วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง

ในการจัดการผลิตอ้อยแปลงใหญ่เพื่อให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพดีและมีความยั่งยืน

 รายละเอียด : บรรยายการกำาจัดวัชพืชในไร่อ้อย ภาพรวมของอากาศยาน

ไร้คนขับ (โดรน) ใช้งานในทางการเกษตร การใช้โดรนพ่นสารกำาจัดศัตรูพืชและ

การใช้เคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ในแปลงอ้อยและผลกระทบ ณ ศูนย์ปฏิิบัติการวิจัย

และเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเจ้าหน้าที่โรงงานนำ้าตาล 

จำานวน 80 ท่าน
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สำานักงานบริหารการศึกษา

1. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด เพ่ือเผยแพร่ความรู้วิชาชีพ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือนำารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC: Massive Open Online Course) มาจัดหลักสูตรการฝึกอบรม

ทักษะวิชาชีพและความรู้วิชาการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ผู้ท่ีสนใจท่ัวไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ตามต้องการ สามารถเข้าถึง

ได้ทุกท่ี ทุกเวลา

 รายละเอียด : โครงการน้ีเป็นต้นแบบในการรวบรวมวิดีโอการถ่ายทอดความรู้ของสำานักส่งเสริมและฝึกอบรม มาเผยแพร่และ

จัดทำาหลักสูตรการอบรมบนคลาวด์ด้วยแอปพลิเคชัน open edX ท่ี https://learn.ku.th/ โดยนำามาออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบเพื่อวัดผลผู้เรียนในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อจบหลักสูตรตามเกณฑ์ให้แก่

ผู้อบรม ซ่ึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการดำาเนินชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) ต้ังแต่เหตุการณ์ช่วงการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท่ีผ่านมา
 ปัจจุบันมีจำานวน 33 หลักสูตร แบ่งเป็น

1. สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม (ETO) จำานวน 12 หลักสูตร 

 - Mushroom001: วิกฤตโควิดเป็นโอกาส มาเรียนรู้วิธี

การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ กันเถอะ (เรียนฟรี)

 - B01MR001: การเพาะเห็ดหูหนู 

 - B01MR002: การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ภูฐาน (ภูฏิาน) 

 - B01MR003: การเพาะเห็ดหลินจือ

 - B01MR004: การเพาะเห็ดหัวลิง 

 - B01MR005: การเพาะเห็ดเป�าฮ้ื่อ 

 - B01MR006: การเพาะเห็ดขอนขาว 

 - B01MR007: การเพาะเห็ดโคนญ่ีปุ่น 

 - B01MR008: การเพาะเห็ดหอม 

 - B01MR009: การแปรรูปเห็ดฟางดอง 

 - B22FD001: การแปรรูปเห็ด (นำ้าพริกนรกเห็ด) 

 - B22FD002: การแปรรูปเห็ด (นำ้ายาเห็ด)

2. สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม กำาแพงแสน (NAETC)

จำานวน 21 หลักสูตร 

 - NAETC_F_001: การทำาหม่ีกรอบทรงเคร่ือง 

 - K02FN001: การขยายพันธ์ุเฟิร์นเพ่ือการค้า 

 - K01VG002: เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู 

 - K03FR003: 

 - K01VG004: การปลูกผักไฮ่โดรโปนิกส์ 

 - K01RC005: เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ 

 - K00WT006: 

 

 - K01VG007: เทคนิคการผลิตมะกรูดเพ่ือการค้า 

 - K01VG008: การปลูกถ่ัวเขียวหลังนา 

 - K01MR009: การเพาะเห็ดเพ่ือเป็นอาชีพเสริม  

 - K01VG010: ถ่ัวเขียวกำาแพงแสน 1 

 - K13IN001:  การเล้ียงไหมอีร่ี 

 - K11AN002: อาหารโคนม 

 - K12CK003: สมุนไพรกับการเล้ียงไก่ตะเภาทอง 

 - K11AN004: การเล้ียงโคขุน

 - K21SN001:  การทำากุยช่าย (เผือก ผัก หน่อไม้ มันแกว) 

 - K22FD002: 

 - K22FD003: ไส้กรอกอีสาน 

 - K22FD004: ไส้อ่ัวสมุนไพร 

 - K21DS005: แยมฟักข้าว 

 - K21SN006: การทำาหม่ีกรอบทรงเคร่ือง
https://learn.ku.th/

การทำานำ้าพริกตาแดง นำ้าพริกแมงดา 

นำ้าพริกเผากุ้ง 

การบริหารจัดการนำ้าเพ่ือการเกษตรใน  

พ้ืนท่ีแห้งแล้ง

เทคนิคการติดตา ต่อก่ิง และทาบก่ิงไม้ผล 

เพ่ือการค้า

สำานัก - สถาบัน
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สำานักบริการคอมพิวเตอร์

1. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้ 

 ช่ือโครงการ : พัฒนาส่ือบทเรียนออนไลน์ และดำาเนินการสำาหรับ

นักเรียนและประชาชน หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา”

 วัตถุประสงค์ : 1.พัฒนาเน้ือหาบทเรียนท่ีเน้นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 

วิทยาการของโรค COVID-19 และวิทยาการระบาด 2. เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของรัฐบาลในการป้องกัน ลดความเส่ียง และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย 3. เพื่อสร้าง

ความตื่นตัวของประชาชนในการตระหนักถึงปัญหา และเป็นส่วนหนึ่งของความ

ร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่าหรือ โรคโควิด 19

 รายละเอียด : จัดทำาบทเรียนออนไลน์ สำาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป และผู้ที ่สนใจทั่วไป โดยสามารถเรียนออนไลน์ได้ที่  

https://learningcovid.ku.ac.th เน้นเรื่องราวและเนื้อหาที่มีความซับซ้อน

ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบคลิปวิดีโอส้ัน คลิปท่ีบรรยายประกอบด้วยเน้ือหา

ท่ีเป็นข้อความ รูปภาพ และมีคำาถามท้ายบทเรียน เม่ือผู้เรียนศึกษาและผ่านการทำา

คำาถามท้ายบทเรียนครบทุกบทแล้ว ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ มีผู้เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ กว่า 49,000 คร้ัง

และได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ไปแล้วกว่า 6,700 ใบ

 ช่ือโครงการ : อบรมออนไลน์ “Open KU Online”  เรียนรู้แบบ new normal ด้านวิทยาการคำานวณ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือนำาเสนอวิธีคิด การสร้างจินตนาการ และความคิดให้กับบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป

 รายละเอียด : จัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทุกวันพุธ เวลา 12.00-13.00 น. ดังน้ี 1. Coding for All ความปกติใหม่

กับการศึกษาในยุคโควิท” 2.“ จินตนาการสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม” 3. ทำาไม...เราต้องเรียน Coding” 4. “Coding for Non-Programming”

5. การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบCoding 6. Coding ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ : KidBright/Microbit 7. Thinking and Coding 

8. วิทยาการคำานวณกับการเรียนการสอนวิทยาการหุ่นยนต์ 9. โค้ดด้ิงกับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ตอนท่ี 1-2 10. บูรณาการวิทยาการ

คำานวณกับโควิท 19 มีผู้เข้ารวม จำานวน 253 คน
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สำานักส่งเสริมและฝึึกอบรม

1. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้ 

 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการหลักสูตร “การออกแบบ

ภูมิทัศน์ด้วยผักสวนครัว”

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารเคมี 

 2. เพื ่อส่งเสริมให้วางแผนการปลูกผักที ่เหมาะสมได้ตลอดทั ้งปี

เพ่ือบริโภคและจำาหน่าย         

 3. เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบสวนครัวให้สวยงามเพื่อส่งเสริม

ภูมิทัศน์ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม ดำาเนินกิจกรรมโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ การออกแบบภูมิทัศน์ด้วยผักสวนครัว และการปลูกผัก

และการดูแลรักษา เมื่อวันที่ 1 กรกฏิาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 ณ ท่ีทำาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านจวนเก่า ตำาบลหัวป่า อำาเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี รวมจำานวนผู้เข้าร่วม 47 คน ได้เรียนรู้การจัดภูมิทัศน์แปลงผัก

ขนาดพื้นที่กับการออกแบบแปลง การเชื่อมภูมิทัศน์ แปลงกับพื้นที่โดยรอบ

ศักยภาพของพ้ืนท่ีกับการออกแบบแปลง ชนิดของผักกับการออกแบบ  วัสดุท่ีใช้

ในการออกแบบ ฝึกปฏิิบัติการออกแบบแปลงผัก การปลูกผักและการดูแลรักษา 

ความรู้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการปลูกผักปลอดสารเคมี ประโยชน์ของผักสวนครัว

และการปลูกผักปลอดสารเคมี การเลือกชนิดผักและการวางแผนการปลูกผัก

ปลอดสารเคมี สาธิตการปลูกและฝึกปฏิิบัติจริง เพ่ือให้มีผักปลอดภัยไว้รับประทาน

ท่ีบ้านส่งเสริมการมีสุขภาพดี ท่ีเหลือแบ่งขายเสริมรายได้อีกทางหน่ึง 

 ช่ือโครงการ : โครงการศึกษากระบวนการฟ้�นฟูภูมิปัญญาการผลิต

นำ้าตาลมะพร้าวในชุมชนบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการ รูปแบบ และวิธีการผลิตนำา้ตาลมะพร้าวในชุมชน

บางกะเจ้า

 2. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภูมิปัญญา 

ผ่านกระบวนการผลิตนำา้ตาลมะพร้าวในชุมชนบางกะเจ้าสู่การสร้างอาชีพอย่างย่ังยืน

 รายละเอียด : ในปีงบประมาณ 2563 สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ได้ดำาเนินการสำารวจพ้ืนท่ีและเข้าพบผู้นำาชุมชน บางกะเจ้า ตำาบลบางยอ อำาเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยผู้นำาชุมชน เจ้าของภูมิปัญญา

การผลิตนำ้าตาลมะพร้าว หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในชุมชน และสมาชิกชุมชน 

รวม 15 คน เพื่อประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลิตนำ้าตาล

มะพร้าวของชุมชนบางกะเจ้าให้คงอยู่ และประเมินความเป็นไปได้ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมของภูมิปัญญาผ่านกระบวนการผลิตนำา้ตาลมะพร้าวในชุมชนบางกะเจ้า

สู่การสร้างอาชีพอย่างย่ังยืน ตลอดจนร่วมหาแนวทางในการนำาภูมิปัญญาท้องถ่ิน

มาพัฒนาสู่การเป็นเส้นทางท่องเท่ียวของชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

อย่างยั่งยืน
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สำานักส่งเสริมและฝึึกอบรม

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมสาธิตบนเวทีบริการวิชาการใน “งานเกษตรแฟร์”

ประจำาปี 2563

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับ

วิชาชีพ 

 2. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมสาธิตบนเวที

บริการวิชาการใน “งานเกษตรแฟร์” ประจำาปี 2563 ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม - 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภายในงานมีการสาธิตวิชาด้านการเกษตร  การดูแลสุขภาพ 

และอาหาร รวมท้ังหมด 32 รายวิชา อาทิเช่น ปลูกผักวิถีคนเมือง เกษตรอินทรีย์

วิถีคนเมือง การเล้ียงผ้ึงชันโรง และผลิตภัณฑ์จากผ้ึง  การจัดสวนถาด ระบบการใช้นำา้

แบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ การออกกำาลังกายชะลอวัย สังขยา ชาไทย  

สลัดครีม การทำาแหนมหมู การทำาอาหารสุนัข แปรรูปเห็ด คุกก้ีเนยสด เป็นต้น 

มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสาธิตวิชาละ 20 - 100 คน

 ช่ือโครงการ : คลินิกให้คำาปรึกษาใน “งานเกษตรแฟร์” ประจำาปี 2563

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คำาปรึกษาแก่ประชาชนผู้สนใจเพื่อใช้ในการ

ประกอบอาชีพ

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดคลินิกให้คำาปรึกษา

ใน “งานเกษตรแฟร์” ประจำาปี 2563 ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 มีการให้คำาปรึกษาท้ังหมด 7 รายวิชา ได้แก่ 1. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

2. ระบบการให้นำ้า 3. การแปรรูปอาหาร 4. การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มวัว

เน้ือ วัวนม แพะ แกะ 5. อาหารสัตว์เล้ียง 6. ดินและปุ�ย  และ 7. การแปรรูปอาหาร 

มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสาธิตวิชาละ 20 - 50 คน



99

สำานักส่งเสริมและฝึึกอบรม

 ช่ือโครงการ : โครงการอบรมวิชาชีพสำาหรับประชาชน ประจำาปี 2563

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการทางวิชาการ

แก่ชุมชนในรูปแบบของ การฝึกอบรม โดยจัดเป็นแหล่งวิชาการท่ีประชาชนสามารถ

เข้ามาแสวงหาความรู้ได้โดยไม่จำากัด

 2. เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับจากการ

ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือนำาไปประยุกต์ปรับปรุงอาชีพเดิม

ท่ีทำาอยู่ให้ดีข้ึน รวมท้ังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร และประชาชนท่ัวไปได้ใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ด้วย

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดอบรมโครงการอบรมวิชาชีพ

สำาหรับประชาชน ประจำาปี 2563 แบ่งการอบรมเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดเกษตร 

หมวดเบ็ตเตล็ด หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดศิลปะ และหมวดอาหาร รวมท้ังส้ินกว่า 

100 หลักสูตร อาทิเช่น การออกแบบพ้ืนท่ีสวนเกษตรพอเพียง  การขยายพันธ์ุพืช

เบ้ืองต้น การเล้ียงไส้เดือนเบ้ืองต้น ระบายสีนำ้า ซอสยอดฮิ่ต ข้าวแช่ตำารับชาววัง 

เค้กมะพร้าวอ่อน กาแฟโบราณ เป็นต้น โดยมีระยะเวลาดำาเนินการฝึกอบรม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาส หลักสูตร การทำานมถ่ัวเหลือง

และนำ้าสมุนไพร 

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการทางวิชาการ

แก่ชุมชนในรูปแบบของการฝึกอบรม

 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม

ไปประกอบอาชีพ เพ่ือหาเล้ียงตนเองและครอบครัว

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดฝึกอบรมอาชีพภายใต้

โครงการวิชาชีพเพื่อชุมชน และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำานมถั่วเหลือง

และนำา้สมุนไพร ให้แก่ผู้เข้ารับการฟ้�นฟูสมรรถภาพผู้บำาบัดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์

พลเมือง กองพันทหารป้นใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี 7 กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2563 รวมจำานวนผู้เข้าร่วม

ท้ัง 2 รุ่น 60 คน
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 ช่ือโครงการ : โครงการ KU HEAL 

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อเผยแพร่องค์ความรู ้ทางด้านวิชาชีพผ่านทาง

ส่ือออนไลน์สู่สังคม

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดการ Live ผ่านทาง 

Facebook ของเพจสำานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ทุกวันพฤหัสบดี 

จำานวน 6 รายวิชา ได้แก่ 

 1. วิชาขนมจีบนก โดยวิทยากรอาจารย์สุนันทา ชาแสน วันพฤหัสบดีท่ี 7 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. 

 2. วิชาการซ่อมแซมมุ้งลวด โดยวิทยากรอาจารย์ธนวัฒน์ ถิ ่นเดิม

วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

 3. วิชาขนมเปียกปูนกะทิสด โดยวิทยากรอาจารย์ดวงจันทร์ เฮ่งสวัสดิ� 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

 4. วิชาเคล็ดไม่ลับกับนำา้ยำาอเนกประสงค์ โดยวิทยากรอาจารย์มัณฑนา    

ร่วมรักษ์ วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

 5. วิชาเมนูอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน โดยวิทยากรอาจารย์วาสนา นาราศรี 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

 6. วิชาสวนจิ �วในขวดโหล ทำาโชว์ได้ ทำาขายรวย ผศ.ดร.ทัศไนย 

จารุวัฒนพันธ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เวลา 14.00 น.

 ช่ือโครงการ : โครงการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสเกษตรศาสตร์สร้างอาชีพ 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรและวิชาชีพผ่าน

ช่องทางส่ือให้กับผู้ท่ีว่างงาน และผู้ต้องการองค์ความรู้เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ

 รายละเอียด : ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา

สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID - 19) ประชาชนจำานวนไม่น้อยต้องการองค์ความรู้

เป็นแนวทางสร้างอาชีพใหม่เพ่ือนำาไปสู่การพ่ึงพาตนเอง สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

จึงนำาสื่อทางการเกษตรและวิชาชีพที่มีอยู่เผยแพร่แก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อ 

ดังนี ้ 1. YouTube และ Facebook page สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

2. KU Channel  3. KULEARN ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2563 

รวมจำานวน 60 เร่ือง
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 ช่ือโครงการ : ผลิตสื ่อว ีด ิท ัศน์เพ ื ่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

เพ่ือลดภาวะเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับข้อปฏิิบัติตนในการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ 

และสาธารณชน ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม

 รายละเอียด : จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) สำานักส่งเสริมและฝึกอบรมได้จัดทำาส่ือวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อปฏิิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

ได้แก่ การล้างมืออย่างถูกวิธี การสวม ถอด ท้ิง หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยร่วมกับ

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรสาธิต ถ่ายทำาวันที่ 9 

มีนาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ดังนี้ การล้างมือที่ถูกวิธี https://youtu.be/DLCrlrgizEw การสวม ถอด 

ท้ิงหน้ากากอนามัย https://youtu.be/rKp9GeG-X2g

 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพ่ือให้นักเรียน ครู และผู้ท่ีสนใจได้รับความรู้เร่ืองการใช้ประโยชน์

จากพืชสมุนไพร

 2. เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจได้ฝึกปฏิิบัติการนำาพืชสมุนไพร

มาทำาผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ประโยชน์

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม ดำาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ

ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำานวน 40 คน ประกอบด้วย ครู 3 คน นักเรียน 37 คน 

โดยกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การใช้ประโยชน์

จากพืชสมุนไพร และฝึกปฏิิบัติการนำาพืชสมุนไพรมาทำาผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกประคบ

สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สเปรย์ตะไคร้หอม เป็นต้น
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค

 ช่ือโครงการ : การทำาเจลล้างมือเพ่ือชุมชน และการมอบส่ือวีดิทัศน์

ทางการการเกษตรและวิชาชีพ

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื ่อให้ประชาชนในเขตรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเจล

แอลกอฮ่อลใช้สำาหรับการป้องกันร่างกายจากเช้ือโคโรนา หรือโควิค (Covid-19)

 2. เพื่อจัดทำาสื่อออนไลน์สำาหรับเผยแพร่วิธีการทำาเจลและสเปร์ย

แอลกอฮ่อลให้แก่ประชาชน

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม ดำาเนินการผลิตเจลแอลกอฮ่อล์

ล้างมือเพ่ือนำาไปแจกให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในวันท่ี 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำานักงานเขตบางเขน สำานักงานเขตหลักส่ี 

สำานักงานเขตสายไหม สำานักงานเขตจตุจักร และสำานักงานเขตดอนเมือง 

นำาไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใช้ในการป้องกันร่างกายจากเช้ือไวรัสโคโรนา 

หรือโควิด - 19 (Covid-19) และมีการจัดทำาส่ือออนไลน์เก่ียวกับการทำาเจล และ

สเปร์ยแอลกอฮ่อล เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมกันนี้ได้มอบสื่อ

วีดิทัศน์ทางการเกษตรและวิชาชีพ จำานวน 23 เร่ือง เพ่ือให้สำานักงานเขตจตุจักร

นำาไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

 ช่ือโครงการ : “โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็ก ๆ 

ในมูลนิธิบ้านนกขม้ิน”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการเหลือ-ขอเปล่ียนส่ิงของ

เป็นค่าเทอมเด็ก ๆ ในมูลนิธิบ้านนกขม้ิน

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน

พื้นที่ในการดำาเนินงาน “โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็ก ๆ  

ในมูลนิธิบ้านนกขม้ิน” โดยจัดสรรพ้ืนท่ีอาคารวิทยบริการ ช้ัน 1 ให้เป็นจุดต้ังกล่อง

รับบริจาคปัจจัยและส่ิงของ จากบุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนท่ีมีจิตศรัทธา

และมีความประสงค์ร่วมบริจาค ท่ีอาคารวิทยบริการ สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การนี้ มีบุคลากรของสำานักส่งเสริมและฝึกอบรม นำาสิ่งของต่าง ๆ 

มาร่วมบริจาค ประกอบด้วย เส้ือผ้า วัสดุและส่ิงของเหลือใช้ต่าง ๆ จำานวนมาก 

โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีการจัดเก็บ-รับของในปี 2563 รวม 3 คร้ัง 
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
 ช่ือโครงการ : โครงการ Knowledge Partner ประจำาปีงบประมาณ 2563

 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

นวัตกรรม ผลงานรางวัลของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่า

สู่สาธารณะชน 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรมของสำานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านส่ือร่วมสมัย

 รายละเอียด : โครงการ Knowledge Partner ประจำาปีงบประมาณ 2562 

ได้ดำาเนินงานระหว่างช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์การดำาเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

สำานักหอสมุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย 

เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย กลยุทธ์ที่ 2

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 2. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

เพ่ือการวิจัยและการเรียนการสอนด้วย นวัตกรรมบริการร่วมสมัย และ 2.1 การสร้าง

นวัตกรรมบริการเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และการเรียนการสอน โดยผลการดำาเนินงาน 

คือ มีการถ่ายทำารายการ KULIB Talk ซ่ึงมีผลการดำาเนินงานจำานวน 22 ตอน 

และรวมท้ังส้ิน 55 ตอน 

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 

UI Green Metric สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือจัดให้มีพ้ืนท่ีการทำางานท่ีมีความสะดวกปลอดภัย 

เป็นระเบียบ ประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม 2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

สีเขียว UI Green Metric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่บุคลากรและ

ผู้ใช้บริการ 3. เพ่ือรวบรวม ประมวลผลข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ี

สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 รายละเอียด : มีการดำาเนินงานตามข้ันตอนการจัดการพลังงานตาม พรบ.

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไข พ.ศ. 2550) ท้ังหมด 8 ข้ันตอน

และดำาเนินงานตามเกณฑ์ UI Green Metric อาทิ

 การทำากิจกรรมรีไซีเคิลนำ้าท้ิงของเคร่ืองปรับอากาศมาใช้งานรดนำ้า

ต้นไม้ทดแทนการใช้นำ้าประปา

ในการดำาเนินงานในเร่ืองการพัฒนาระบบเพ่ือนำานำ้าท้ิงกลับมาใช้รดนำ้าต้นไม้

สามารถผลิตนำา้ได้ 6,080 ลิตรต่อเดือน คิดเป็นผลประหยัดค่านำา้ประปา 6.08 x 17

= 103 บาทต่อเดือน= 1,240.32 บาทต่อปี (ข้อมูลการคำานวณจากบริษัทท่ีปรึกษา 

: Innovation Technology Co,.Ltd.)

 การจัดกิจกรรมการร่วมชดเชยคาร์บอนฟุ่ตพร้ินท์รายบุคคลและ

รับเกียรติบัตรในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน 

สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมชดเชยคาร์บอนเครดิตรายบุคคล 

จำานวน 23 คน จากบุคลากรท้ังหมด 113 คน (คิดเป็น 20.35% ของบุคลากรท้ังหมด)
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สำานักหอสมุด

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพ่ือสังคม

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและ

การส่งเสริมการอ่านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สังคมรอบมหาวิทยาลัย/

รอบสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคมที่ขาดแคลน 2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย

ประสานความร่วมมือระหว่างสำานักหอสมุดกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

องค์กรนิสิตและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคม

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสำานักหอสมุดมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม

เพ่ือสังคม

 รายละเอียด : ซ่ึงมีการดำาเนินกิจกรรม จำานวน 3 กิจกรรมใหญ่ และ 

4 กิจกรรมย่อย ดังน้ี

 1. กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือสังคม โดย คณะกรรมการโครงการ

เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดเพ่ือสังคม ได้มีการดำาเนินกิจกรรมสำารวจพ้ืนท่ี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยสำารวจพื้นที่ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน

บ้านอ่างกระพงษ์ และโรงเรียนนาป่ามโนรสและดำาเนินกิจกรรมวิเคราะห์เลขหมู่

และลงรายงานบรรณานุกรมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน

บ้างอ่างกระพงษ์

 2. กิจกรรมจัดวางหนังสือเพ่ือขอรับบริจาคเงินเข้าโครงการห้องสมุดชุมชน

ช่วงรับปริญญาคณะกรรมการห้องสมุดชุมชนได้ดำาเนินการคัดเลือกหนังสือ

เพ่ือให้บริการให้แก่ผู้ปกครองท่ีเข้ามาน่ังรอบุตรหลานภายในหอสมุด โดยมีการ

 ช่ือโครงการ : คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational 

Resources หรือ (OER)

 วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับประชาชนโดยเฉพาะ

เยาวชนผ่านระบบการเรียนออนไลน์แบบเปิดท่ีอนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเน้ือหาวิชา

ท่ีมีคุณภาพได้อย่างเสรี ถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ ในการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำาหรับ

การส่ือสาร ถึงสังคมในวงกว้าง รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้

ผ่านโครงการระบบส่ือสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดทำาโดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)

 รายละเอียด : สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ท่ีบริหารจัดการข้อมูลร่วมกับทาง ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

ภายใต้ช่ือ https://oer.learn.in.th/kulib เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนท่ัวไป โดยการ

เผยแพร่แบบไม่ติดลิขสิทธิ�ในการนำาไปใช้งานแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนด

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License:  CC)

ต้ังกล่องขอรับบริจาคเพ่ือนำารายได้เข้าโครงการ ระหว่าง

วันท่ี 10 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 3. กิจกรรมหารายได้ เช่น การจำาหน่ายส่ิงของ

มือสองและปล่อยหนังสือมือสองโดยการจัดกิจกรรม

รักล้นตู้ รักคือการให้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์

พ.ศ.  2563 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : บรรจุเมล็ดพันธ์ุพืชผัก ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือบรรจุในถุงยังชีพ

พระราชทาน

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และ

โรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีร่วมสนองงานโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

รวมทั้งโรงเรียนอื่น ๆ ตามพระราชประสงค์ 2. เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และ

เป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชน

 รายละเอียด : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมเมล็ดพันธ์ุซ่ึงได้รับการสนับสนุน

จากคณะเกษตร วิทยาเขตกำาแพงแสน และสมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ุไทย นำามาบรรจุ

และจัดทำาข้อมูลการปลูกและดูแลรักษา เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5, 8 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียน

อื่น ๆ ในถิ่นทุรกันดาร และ เพื่อการบริโภคในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในถิ่น

ทุรกันดาร

2. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : บริจาคส่ิงของและวัสดุครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำารุงสุขแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันเน่ืองมาจาก

ปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา 

 รายละเอียด : ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำาเนินการจำาหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 54 รายการ เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากพัสดุเส่ือมสภาพจากการใช้งานปกติ และปัจจุบัน

ไม่ได้ใช้งาน ทั้งยังไม่มีพื้นที่จัดเก็บ ประกอบกับทางมูลนิธิสวนแก้ว ขอบริจาคพัสดุเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำารุงสุข

แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันเน่ืองมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา

 ชื่อโครงการ : โอนมอบครุภัณฑ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 วัตถุประสงค์ : เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แก่อาจารย์ และนิสิต

 รายละเอียด : ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำาเนินการจำาหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 3 รายการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เนื่องจากพัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ และปัจจุบัน

ไม่ได้ใช้งาน ทั้งยังไม่มีพื้นที่จัดเก็บ ประกอบกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำาไปใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แก่อาจารย์ และนิสิต
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

2. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

 รายละเอียด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดโครงการ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายการตลาด โดยการสนับสนุนและมอบผลิตภัณฑ์

สถาบันค้นคว้าฯ ให้แก่หน่วยงาน ชมรมค่ายอาสาพัฒนา เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์

ในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชนโดยแบ่งเป็นชมรมค่าย/อาสา

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 10 ชมรม/สโมสร คิดเป็นมูลค่า 

13,500 บาท และชมรมค่าย/อาสาภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 13 

ชมรม/สโมสร คิดเป็นมูลค่า 14,400 บาท มูลค่ารวมท้ังส้ินจำานวน 27,900 บาท

1. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
 ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุม Food Science 

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหาร

เบ้ืองต้นให้แก่นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เพ่ือเป็น

แนวทางในการศึกษาต่อ หรือการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต  

 รายละเอียด : การจัดการเรียนการสอนวิชาชุมนุม Food Science 

ในห้องเรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา สัปดาห์ละ 1 วัน 

ทุกวันศุกร์ จะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ มัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย 

กลุ่มละ 20 คน แต่ละกลุ่มใช้เวลาเรียน 1 คาบ (50 นาที) นักเรียนจะได้ร่วมปฏิิบัติ

ไปพร้อมๆ กับนักวิจัยผู้สอน โดยเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีนักเรียนสามารถนำาไปปรับใช้

ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น การยับยัง้การเกิดสีนำา้ตาลในผักผลไม้ การผลิตเจลแอลกอฮ่อล์

ล้างมือ การใช้ยีสต์ในผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี เป็นต้น



107

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
 ช่ือโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากเส้นด้ายไหมอีร่ีป่ัน

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือนำาเคร่ืองสางเส้นใยท่ีได้ทำาการพัฒนาต้นแบบ

มาลองใช้กับวิสาหกิจชุมชม เพ่ือเปิดเส้นใยและนำามาป่ันมือ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ

และคุณภาพของเส้นด้ายท่ีปั่นได้ 2. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองตัดรังไหมสด สำาหรับแยก

รังตัดและดักแด้ เพ่ือเพ่ิมกำาลังการผลิตรังตัด และดักแด้ท่ีมีคุณภาพและปริมาณ

เพ่ิมขึ้น 3. พัฒนาคุณภาพและการผลิตเส้นด้ายไหมอีร่ีระดับวิสาหกิจชุมชน 

ให้ได้คุณภาพเส้นด้ายเล็กและสมำา่เสมอ แข็งแรงเหมาะกับผ้าทอตามความต้องการ

ของตลาด 4. เพ่ือพัฒนาความหลากหลายของการป่ันผสมเส้นใยอ่ืนกับเส้นใยไหมอีร่ี 

ระดับอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีฟังก์ชันเฉพาะของเส้นด้ายสำาหรับผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 

5. เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากผ้าไหมอีร่ีท่ีสามารถผลิตได้

ท้ังในระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาดส่ิงทอ

 รายละเอียด : คณะผู้วิจัย ได้ลงพ้ืนท่ีไปสอนให้กับกลุ่มทอผ้า ดังน้ี

 1. ณ กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก เลขท่ี 143 หมู่ 4 ตำาบลเขาชายธง

อำาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่

สมาชิกกลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก รวมท้ังกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว 

จังหวัดตาก จำานวน 22 คน

 2. ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว 125/2 หมู่ท่ี 4 ตำาบล

เชียงทอง อำาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จำานวน 20 คน

 3. ณ กลุ่มสตูดิโอ Nora Pao 166 หมู่ 8 ตำาบลลวงเหนือ อำาเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จำานวน 15 คน

 4. ณ กลุ่มทอผ้าพนาสวรรค์ 200 หมู่ 8 ตำาบลแม่เปิน อำาเภอแม่เปิน

1. การดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม
 ช่ือโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสำาอาง

จากพืชสมุนไพรท้องถ่ินในชุมชนบางกะเจ้าเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้ามันนวดจากพืชสมุนไพร

ในชุมชนบางกะเจ้า และทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เพ่ือสร้างมาตรฐาน

การจัดเตรียมวัตถุดิบพืชสมุนไพรและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน

 รายละเอียด : เป็นโครงการท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ

เคร่ืองสำาอางจากพืชสมุนไพรท้องถ่ินในชุมชนบางกะเจ้าเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า

และเกิดการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรท้องถ่ินได้อย่างสูงสุด พร้อมท้ังให้ชุมชน

ได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดเตรียมวัตถุดิบ การสกัด และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภาพและเคร่ืองสำาอางให้มีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานกำาหนด เพ่ือเป็น

การพัฒนาชุมชนบางกะเจ้าสู่ความยัง่ยืน ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน โดยเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ลงพ้ืนท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเตรียมวัตถุดิบ การสกัดสาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกชมรม

สมุนไพรบางกอบัว โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวน 15 คน

จังหวัดนครสวรรค์ ในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

จำานวน 15 คน

 5. ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านป่าหมาก 

หมู ่ 8 ตำาบลศาลาลัย อำาเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 จำานวน 12 คน

 6. ณ บ้านหนองข้ีหนู ตำาบลทุ่งชมพู อำาเภภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 

 ช่ือโครงการ : KU สู้ Covid-19 

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์รวม

ในการร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคจากเช้ือไวรัสโควิด-19 2. เพ่ือให้เป็นการ

ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate 

Social Responsibility (CSR) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. เพ่ือให้คณาจารย์

นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสใช้ศักยภาพทางความรู้

และงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

4. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง

พัฒนาและผลิตหรือจัดหา วัสดุและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีขาดแคลน 

5. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรับเงินบริจาคจากสาธารณชนและใช้เงินบริจาคน้ัน

ในการส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปสู่ผู้ใช้ท่ีเก่ียวข้องอย่างโปร่งใส

และรวดเร็ว

 รายละเอียด : โครงการ KU สู้ COVID-19 ในส่วนของการรับบริจาคเงิน

เพ่ือพัฒนาและผลิตกับผู้ประกอบการ สำาหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

โดยดำาเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน ได้รับเงินบริจาครวม 1,325,684.83 บาท 

ทางโครงการได้ออกแบบพัฒนาและผลิตเพ่ือให้ตอบโจทย์ทางทีมแพทย์ และ

ได้รับการบริจาคส่ิงของบางส่วนมาจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก โดยอุปกรณ์

ทางการแพทย์ท่ีจัดส่งไปถึงมือทีมบุคลากรทางการแพทย์ รายการท้ังหมด คือ ชุด PPE

Coverall และIsolation Gown รวม 2,515 ชุด หน้ากากผ้าสะท้อนนำ้าและ

หน้ากากผ้า รวม 9,425 ช้ิน Face Shield 2,245 ช้ิน Aerosol Box 25 กล่อง 

เจลแอลกอฮ่อล์และแอลกอฮ่อล์นำ้า รวม 930 ลิตร Smart Scrub Suit Gown

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมบ่มเพาะแก่ผู ้ประกอบการท่ีได้รับคัดเลือก

ในกิจกรรม Smart Value Creation 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้คำาปรึกษาในการต่อยอดและพัฒนาสินค้า

ให้มีนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการทางด้านส่ิงทอ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 รายละเอียด : ลงพ้ืนท่ีกลุ่มย้อมสีของห้างหุ้นส่วนจำากัด ชาญชัย ไลน่ิง 

อินเตอร์พลาส ณ บ้านห้วยข้ีหนู อำาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือถ่ายทอดความรู้

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติให้กับกลุ่มชุมชน โดยเฉดสีท่ีทางกลุ่มต้องการคือ สีแดง

สีนำ้าเงิน สีเขียวข้ีม้า และสีเทาดำา สอนต้ังแต่กระบวนการสกัดสี การย้อมสี และ

การเพ่ิมประสิทธิภาพความคงทนของสี

Smart Gown  30 ชุด กล่องอาหาร 13,254 กล่อง 

Personal Care Set 2,000 ชุด หมวกคลุมผม 2,721 ช้ิน

ถุงคลุมเท้า 455 คู่ ถุงมือ 17,000 ช้ิน สายรัดหน้ากาก 

900 ช้ิน ซองเก็บหน้ากาก 60 ช้ิน และนำา้ยาฆ่้าเช้ือ 19 ขวด

โดยท่ีได้ดำาเนินการบริจาคไปยังสถานพยาบาลและ

หน่วยงานต่างๆ จำานวน 109 แห่ง รวมท้ังหมด 51 จังหวัด

เป็นโรงพยาบาล  55 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล 41 แห่ง สำานักงานสาธารณสุขและเหล่ากาชาด 6 แห่ง

กองร้อยทหารพราน และหน่วยชายแดน 7 แห่ง
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 ช่ือโครงการ : โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ” และโครงการ 

“ขับเคล่ือนเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย” 

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ดีต่อใจ ร่างกาย

แข็งแรง สร้างผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ “Active Aging” 2. เป็นการต่อยอด “โครงการ

โรงเรียนผู้สูงอายทุางอากาศ” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้สูงวัย 3. เพ่ือร่วมสร้าง

ชุมชนท้องถ่ินให้น่าอยู่ ผ่านการถ่ายทอดออกอากาศทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. 

ทุกช่องทาง

 รายละเอียด : ต้ังแต่ปี 2562 ท่ีภาคเหนือ และได้ขับเคล่ือนโครงการ

โรงเรียนผู้สูงอายทุางอากาศ ไปท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ชาติ ด้านกิจการผู้สูงอายุ โดยสถานีวิทยุ ม.ก. ได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง

ในทุกภาคของประเทศ โดยการแจกวิทยุให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลับไปรับฟัง

องค์ความรู้ในด้าน “การส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายจุนได้รับประกาศเกียรติบัตร จากศูนย์พัฒนา

การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายขุอนแก่น ให้เป็นเครือข่ายขับเคล่ือนการสนับสนุน

งานด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการ “ก้าวย่างท่ีม่ันคง” 

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9

เน่ืองในวโรกาสครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และมีพระชนมายุ

ครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ท่ีผ่านมาโดยทางสถานีวิทยุ มก. ได้ดำาเนิน

โครงการ “ก้าวย่างท่ีม่ันคง” ท่ีอยู ่ภายใต้โครงการ “Corporate Social

Responsibility (CSR)” มาเป็นเวลากว่า 14 ปี 2. เพ่ือฟ้ �นฟูและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ก้าวเดินได้อย่างม่ันคง 3. เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ

และแรงกระตุ้นให้ผู้คนจากภูมิภาคต่างๆ ร่วมกันสร้างสรรค์ในส่ิงท่ีมีคุณค่ากับสังคม

ของเราต่อไป 4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน

และสังคมไทย

 รายละเอียด : สถานีวิทย ุม.ก. จัดต้ังกล่องรับบริจาคปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา

และขอสนับสนุนไม้เท้า  คำา้ยนัหรือรถเข็นจากหน่วยงานต่างๆ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2549 

จนถึงปัจจุบัน เพ่ือมอบให้ผู้สูงอายท่ีุขาดแคลนทุนทรัพย์ตามชุมชนต่างๆ ผ่านทาง

มูลนิธิพระดาบส ในโครงการพระดาบสสัญจร

 เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 สถานีวิทย ุม.ก. ได้ส่งมอบไม้เท้าขาเดียว 

จำานวน 100 อัน ให้กับมูลนิธิพระดาบส โดยทางมูลนิธิฯ ได้นำาไปแจกชาวบ้าน

ในโครงการพระดาบสสัญจร

 เม่ือวันท่ี 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิพระดาบสได้นำาไม้เท้า

คำา้ยนัท่ีได้รับมอบจาก สถานีวิทยุ ม.ก. ไปแจกให้ชาวบ้านห้วยด้ัง ตำาบลพรหมพิราม 

อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยด้ัง

 พร้อมจัดทำารายการ “สุข สูงวัย...ถูกใจใช่เลย”

ซ่ึีงออกอากาศเป็นประจำาทุกวันศุกร์ เวลา 16.05 - 16.55 น.

ทั้งนี ้ เพื ่อขับเคลื ่อนเครือข่ายผู ้สูงอายุประเทศไทย

อย่างเป็นระบบ ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ

แห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : “โครงการนำาร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน 

และงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน “ระบบ Multimedia 

ของ KURplus” 

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นิสิตนำาเสนอผลงาน แนวคิดการพัฒนาแผนธุรกิจ

ผ่านส่ือการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยผ่านทางส่ือโซเชียลทุกช่องทางของ

สถานีวิทยุ ม.ก. 2. เพ่ือให้นิสิตเห็นความสำาคัญ เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 3. เพ่ือให้นิสิตจำาแนก และเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ของการจัดการเรียนการสอนได้ 4. เพ่ือให้นิสิตผลิตส่ือท่ีเหมาะสม

กับสภาพการเรียนท่ีเป็นจริงได้ 5. เพ่ือสร้างนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน

ในรูปแบบใหม่ โดยผ่านส่ือโซเชียลทุกช่องทางของสถานีวิทย ุม.ก. 6. เพ่ือขยายฐาน

กลุ่มผู้ฟัง  และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ฟัง ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักสถานีวิทย ุม.ก. มากยิง่ข้ึน 

7. เพ่ือดำาเนินการให้เป็น “โครงการนำาร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน 

และงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านส่ือผสมของ KURplus”

ในการพัฒนาและต่อยอดโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นต้นแบบในการขยายโครงการต่อไป

 รายละเอียด : เป็นการเผยแพร่หลักสูตรองค์ความรู้ของชุดวิชา “แผนธุรกิจ

และโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร” และวิชา “ธุรกิจการเกษตรทันสมัย AgriTech

Business” โดยให้นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ นำาเสนอผลงานของชุดวิชา

ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.)

 ช่ือโครงการ : โครงการ “กาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.” ภายใต้โครงการ

“เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทย ุ“ม.ก.พบประชาชน”

ตามตัวช้ีวัดท่ี 13 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วัตถุประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการเปิดประตูบ้าน

ด้านทิศเหนือ สู่การมีส่วนร่วมของประชาชน 2. เพ่ือเปิดรายการบริการวิชาการ

ทางการเกษตรท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีทำาให้ประชาชนได้รับความรู้

รอบด้านทุกสาขาทางการเกษตรนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. เพ่ือสร้างอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได้โดยการถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ทำากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 4. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรและประชาชนได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาร่วมกัน ซึ่งเกษตรกรและ

ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผ่านกิจกรรมการจัด “กาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.” และผ่านรายการ “ม.ก.

พบประชาชน” ของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

 รายละเอียด : การจัดกิจกรรม “กาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.” ทุกเช้า

วันเสาร์ ณ สถานีวิทย ุม.ก.เชียงใหม่ โดย มีรูปแบบเป็นการส่ือสารสองทางท้ังถ่ายทอด

วิชาการงานวิจัย การอบรมวิชาชีพทางการเกษตร และเปิดช่องทางให้ประชาชน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ภูมิปัญญาซ่ึงกันและกัน เกษตรกรพึงได้รับความรู้ท่ีเหมาะสม

ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ และแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรได้

 นอกจากน้ี มีการนำาสินค้าอุปโภค บริโภคทาง

การเกษตร ซึ่งเป็นของเกษตรกรตัวจริงมาจำาหน่าย

ซ้ือขายกัน จึงนำาไปสู่แนวทางของสังคมอุดมปัญญาสู่

การพัฒนาอาชีพ  นับเป็นกลไกสำาคัญในการนำาประเทศ

ไปสู่ความผาสุก ม่ันคงร่วมกัน

 ท้ัง 4 ภูมิภาค และในระบบส่ือดิจิทัลทุกช่องทาง 

ระยะเวลาดำาเนินงานระหว่างวันท่ี 2 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 

2562 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน โดยนำาเสนอ

ผลงาน ในทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 19.00 น.
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 ช่ือโครงการ : เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ร่าง พ.ร.บ.แบ่งปันผลประโยชน์

ยางพารา ใครได้..ใครเสีย...”

 วัตถุประสงค์ : 1.  เพ่ือต้องการปรับเปล่ียน พ.ร.บ. ฉบับท่ีมีอยู่ เน่ืองจาก

มีรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานต้นนำ้า และกลางนำ้าส่วนรายละเอียดของ

การดำาเนินงานปลายนำา้ยงัไม่มีใน พ.ร.บ. จึงขัดต่อยทุธศาสตร์ชาติ 2. เพ่ือต้องการ

ให้รัฐบาลทดลองดำาเนินการร่าง พ.ร.บ. โดยท่ีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

เป็นองค์กรท่ีจะต้องดูแลยางท้ังระบบครบวงจร และ กยท.ควรจัดต้ังบริษัทมหาชน

เพ่ือดำาเนินธุรกิจต่อไป

 รายละเอียด : สถานีวิทย ุม.ก. จัดงานเสวนาทางวิชาการ เม่ือวันพุธท่ี 4

มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรสุวรรณวาจกกสิกิจ 

สำานักงานใหญ่ สถานีวิทยุ ม.ก. โดยมี นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาง

แห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทีมวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นผู้เสนอร่างในท่ีประชุม 

โดยการเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องมาระดมความคิดเห็นและทำาสรุปรายงานเสนอ

ความคิดเห็นไปยงั คณะทำางานร่าง พ.ร.บ. เสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ีต่อรัฐสภาต่อไป

 ช่ือโครงการ : โรงเรียนปุ�ยส่ังตัดทางอากาศ”

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการนำาเทคโนโลยี

“ปุ�ยส่ังตัด” ไปใช้ในการปลูกข้าว ให้แก่ เกษตรกร บุคลากร ท้ังภาครัฐและเอกชน

ท่ีเก่ียวข้องและผู ้ท่ีสนใจท่ัวไป 2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรนำาเทคโนโลยี 

“ปุ�ยส่ังตัด” มาประยุกต์ใช้ในการทำาเกษตรของตนเอง 3. เพ่ือสร้างเครือข่าย

ผู้ใช้เทคโนโลยี “ปุ�ยส่ังตัด” แบบครบวงจร 4. เพ่ือดำาเนินการให้เป็นโรงเรียน

ปุ�ยส่ังตัดทางอากาศต้นแบบในการพัฒนาและต่อยอดโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็น

ต้นแบบในการขยายโครงการต่อไป 5. เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีเข้าร่วม 

“โครงการโรงเรียนปุ�ยส่ังตัดทางอากาศ” ได้รับชม-รับฟังการถ่ายทอดองค์

ความรู ้ เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้ปุ �ยกับการผลิตข้าว และสามารถ 

นำาไปใช้ได้จริง 6. เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

7. เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีเข้าร่วม “โครงการโรงเรียนปุ�ยส่ังตัดทางอากาศ” 

ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นเกษตรกรต้นแบบท่ีสามารถถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายอ่ืนต่อไป

 รายละเอียด :  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี “ปุ�ยส่ังตัด”

ในด้านการให้ธาตุอาหารแก่พืชท่ีมีประสิทธิภาพ แม่นยำาในพ้ืนท่ีทำาการเกษตร

ของเกษตรกรผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(สถานีวิทยุ ม.ก.) ท้ัง 4 ภูมิภาค และในระบบส่ือดิจิทัลทุกช่องทาง โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 40 คน

 โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับแจกวิทยุ

จากสถานีวิทยุ ม.ก. ทุกคน เพ่ือนำาไปประกอบการเรียน 

ซ่ึีงออกอากาศระหว่างวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน

2563 (16 ตอน) เวลา 05.00 - 05.30 น.
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 ช่ือโครงการ : บันทึกรายการต้นแบบ ช่ือรายการ “สารานุกรมไทย...

ขุมทรัพย์ทางปัญญา” ของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับครูในระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ในการใช้เน้ือหาของสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน ในการนำาไปใช้

เป็นบทเรียน

 รายละเอียด : สถานีวิทยุ ม.ก. นำาเน้ือหาจากหนังสือสารานุกรมไทย

สำาหรับเยาวชน มาผลิตเพ่ือเผยแพร่ออกอากาศเป็นจำานวน 9 ตอน โดยออกอากาศ

เป็นประจำาทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.05 - 16.55 น. และออกอากาศซำา้ในเวลา 21.15 น. 

 ช่ือโครงการ : “โรงเรียนผู้สูงอายทุางอากาศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกาย

และจิตใจ 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

3. เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับ 

4. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินให้ดำารงสืบทอดต่อไป 5. เพ่ือเสริมสร้าง

การพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 6. เพ่ือส่งเสริม

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยบูรณาการการเรียนด้านผู้สูงอายุ ผ่านทาง

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) 

ท้ัง 4 ภูมิภาค และในระบบส่ือดิจิทัล 7. เพ่ือเป็นการขยายฐานและขยายเครือข่าย

กลุ่มผู้ฟังของสถานีวิทยุ ม.ก.

 รายละเอียด :  วันอังคารท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำาบล

บ้านฝาง และวันพุธท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำาบลโนนท่อน 

ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายทุางอากาศ (ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ) ได้นัดผู้สูงอายุช่วงเวลาละ 10 คน มาลงทะเบียน รับเอกสารการเรียน

การสอน รับวิทยุ และทำาแบบทดสอบก่อนการอบรม หน่วยงานละ 50 คน 

รวมผู้สูงอายุ ท้ัง 2 เทศบาล เป็นจำานวน 100 คน จะได้รับแจกวิทยุจากสถานี

วิทยุ ม.ก. ทุกคน พร้อมนัดหมายและทำาความเข้าใจให้ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมอบรม 

เปิดวิทยุรับฟังการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 – 05.30 น. ทางสถานีวิทย ุม.ก.ขอนแก่น AM 1314 kHz

 โดยจะออกอากาศซำา้ในเวลา 18.05 – 18.30 น.

ทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ภาคพ้ืนดินท้ัง 4 ภูมิภาค 

และส่ือโซเชียลทุกช่องทางของสถานีวิทยุ ม.ก.
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำาปี

การศึกษา 2563

 วัตถุประสงค์ : มอบทุนการศึกษาเพ่ือจัดสรรให้แก่นิสิตท่ีมีผลการเรียน

และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 รายละเอียด : สถานีวิทย ุม.ก. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เป็นประจำาทุกปี ปีละ 2 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท ซ่ึงเป็นนโยบาย

ของหน่วยงานท่ีดำาเนินการช่วยเหลือมาโดยตลอด โดยต้องการช่วยเหลือนิสิต

ท่ีมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ทำาการมอบทุนการศึกษาไป

เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 

50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 ช่ือโครงการ : การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจไทย 

ภาวะการชะลอตัวและการปรับตัว”

 วัตถุประสงค์ : สถานีวิทยุ ม.ก. เป็นส่ือกลางในการร่วมกันขับเคล่ือน

และพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบายของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 รายละเอียด : ออกอากาศสดการเสวนาออนไลน์ เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม

พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทางเครือข่าย Digital Platform ทุกช่องทาง 

ของสถานีวิทยุ ม.ก.
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วิทยาเขตกำาแพงแสน

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : หมู ่บ ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ

พระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 วัตถุประสงค์ : สร้างนิสิตให้มีจิตสาธารณะ จิตอาสาต่อชุมชน การทำางาน

เป็นทีม และเป็นศูนย์การเรียนรู ้เกษตรทฤษฏีิใหม่ตามแนวพระราชดำาริฯ

ท่ีถูกต้องและนำาไปปฏิิบัติได้ เป็นสถานท่ีฝึกงานสำาหรับนิสิตและถ่ายทอด

องค์ความรู้ระหว่างนิสิตกับเด็กในโครงการของมูลนิธิฯ และคนในชุมชน

 รายละเอียด : คณะเกษตร กำาแพงแสน เร่ิมดำาเนินการเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2563 จัดทำาผังแปลงปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ได้แก่ แปลงปลูกข้าว แปลงพืช

สมุนไพร แปลงพืชผัก แปลงไม้ผล แปลงกล้วย โรงเรือนเล้ียงไก่ และการเล้ียงปลานิล

ในกระชัง รวมท้ังวางแผนการวางระบบการให้นำ้าบนพ้ืนท่ี 35 ไร่ ในโครงการ

หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้

 ช่ือโครงการ : เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท ประจำาปีการศึกษา

2562 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้นำา ก่อให้เกิดความสามัคคี 

ตระหนักถึงความสำาคัญของชุมชนและส่ิงแวดล้อม เป็นการเผยแพร่ทางด้านการเกษตร

ให้เป็นท่ีรู้จัก การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และการเรียนรู้ของนิสิต

คณะเกษตร กำาแพงแสน รวมไปถึง การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนและมีส่วนร่วม

ในการรับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือตนเองและสังคม

 รายละเอียด : เม่ือวันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สโมสรนิสิต

คณะเกษตรกำาแพงแสน ดำาเนินโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท 

ประจำาปีการศึกษา 2562” โดยการเข้าไปพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้าน

ห้วยด้วน อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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 ช่ือโครงการ : ฝึกอบรม / สาธิต / บรรยาย ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในงานเกษตรกำาแพงแสน ปี 2562 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแก่เกษตรกรและผู้สนใจ

 รายละเอียด :  

 - ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำาแพงแสน จัดอบรม“นมพาสเจอร์ไรส์ปลอดภัยและได้ประโยชน์ และสาธิต “การทำาผลิตภัณฑ์

จากเน้ือหมู (แหนมหมู)” ในงานปศุสัตว์เกษตรกำาแพงแสน 2562 ณ เวทีกลางงานเกษตรกำาแพงแสน คาวบอยแลนด์ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 และจัด “การสาธิตการทำาข้าวหมกแพะ” โดย คุณเกษม มหันตเกียรติ ประธานเครือข่ายเกษตรกรเล้ียงแพะแกะ เขต 1 มีผู้สนใจ

เข้าชมจำานวนมาก ณ เวทีกลาง งานปศุสัตว์เกษตรกำาแพงแสน คาวบอยแลนด์ เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 - คณะเกษตร กำาแพงแสน จัดอบรม “การทำาสบู่เหลวนำ้านม” ให้แก่ผู้สนใจท่ัวไป จำานวน 7 คน ณ ห้อง B115 ตึกไบโอเทค B 

เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 จัดอบรม “การทำาโยเกิร์ตสุขภาพดี” ให้แก่ผู้สนใจท่ัวไป จำานวน 5 คน ณ ห้อง B115 ตึกไบโอเทค B เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 จัดอบรม “การทำาซอสและการปรุงผัดไทย”และ “การทำานำา้เก๊กฮ่วยและนำา้กระเจี�ยบพุทราจีน” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำานวนมาก 

ณ ห้อง B115 ตึกไบโอเทค B เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 จัดอบรม “การทำานำา้ยำาอเนกประสงค์ การทำานำา้สลัดฟักทอง นำา้สลัดมันม่วง นำา้สลัดอโวคาโด้” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำานวนมาก 

ณ ห้อง B115 ตึกไบโอเทค B เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 จัดอบรม “การแปรรูปกล้วย (กล้วยตาก - กล้วยทอด)” ให้แก่ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบลสิงหนาท จังหวัดอยุธยา ณ ห้อง B115 

ตึกไบโอเทค B เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 จัดอบรม “การทำาเค้กส้ม และการทำาคุกก้ีข้าวโอ๊ตธัญพืช” ณ ห้อง B115 ตึกไบโอเทค B  เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 - ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรม “การทำาขนมปุยฝ้าย” ณ บริเวณสระพระพิรุณ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

 จัดอบรม “การทำาปุ�ยหมักฟางข้าวแบบไม่กลับกอง” ณ บริเวณสระพระพิรุณ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 จัดอบรม “การปรุงดินสำาหรับปลูกแคคตัส” ณ บริเวณสระพระพิรุณ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 จัดอบรม “การทำาข้าวหมากหลากสี” ณ บริเวณสระพระพิรุณ เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 - โครงการจัดต้ังภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำาแพงแสน จัดอบรม 

“การทำาโยเกิร์ตสุขภาพดี” ให้แก่ผู้สนใจท่ัวไป ณ ห้อง B115 ตึกไบโอเทค B เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และจัดอบรม “การทำาขนมปังกรอบ”

ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ ณ ตึกไปโอเทค B (ห้อง B115) ในงานเกษตร กำาแพงแสน เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   
 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ การพัฒนาความรู้

ด้านพลังงานทดแทนและทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ของ พพ.

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และก่อให้เกิด

ความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 รายละเอียด : รองหัวหน้าศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นวิทยากรอบรมให้บุคลากรกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(พพ.) กระทรวงพลังงาน จำานวน 8 คน เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิิบัติการ ภายใต้โครงการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือการดำารงไว้ซึ่งข้าราชการสมรรถนะสูงด้านพลังงานทดแทน

สำาหรับการทำางานในหน่วยงานภาครัฐ เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : การอบรมการทำากาบกล้วยและการผลิตถ้วยกาบกล้วย

และใบตอง

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือนำาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ลดขยะ 

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสามารถทำารายได้

 รายละเอียด : ศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการทำา

กาบกล้วยและการผลิตถ้วยกาบกล้วยและใบตอง โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ คุณสุพัตรา

คำาสิงห์ และ อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าศูนย์ฯ ถ่ายทอดนวัตกรรม

ชุดผลิตภาชนะการทำากาบกล้วยและการผลิตถ้วยกาบกล้วย เพ่ือร่วมพัฒนานวัตกรรม

ชุดผลิตภาชนะบรรจุอาหารปลอดภัยจากวัสดุกาบกล้วย จำานวน 3 คร้ัง ดังน้ี

 คร้ังท่ี 1 :  เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 คร้ังท่ี 2 :  เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 คร้ังท่ี 3 :  เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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 ช่ือโครงการ : การอบรมแปรรูปผลไม้ไทย “สับปะรดยุคใหม่ ใช้ได้ทุกส่วน”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้สนใจรู้จักการใช้ประโยชน์จากผลไม้ไทย สับปะรด

 รายละเอียด : ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กำาแพงแสน จัดอบรมเชิงปฏิิบัติการ หลักสูตร แปรรูปผลไม้ไทย “สับปะรดยคุใหม่

ใช้ได้ทุกส่วน” ซ่ึงเป็นการอบรมฟรี เม่ือวันท่ี 6 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง

งานเกษตรกำาแพงแสน คร้ังท่ี 23

 ช่ือโครงการ : การสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เคร่ืองจักรกลเกษตร ประจำาปี 2562

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับความรู้และฝึกปฏิิบัติ

 รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จำากัด บริษัท คูโบต้า นครปฐม

จำากัด และ หจก. คูโบต้า ก.แสงยนต์ จัดสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตรประจำาปี 2562 ขึ้น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

นักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ หลักสูตรนักขับ

รถขุดดินมืออาชีพ วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงอยู่ระหว่างงานเกษตร กำาแพงแสน 

คร้ังท่ี 23 ประจำาปี 2562
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 ช่ือโครงการ : การอบรม “ระบบ IoT เพ่ือการเกษตร” 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ทางด้านระบบเกษตรอัจฉริยะแก่เกษตรกร

และผู้สนใจ

 รายละเอียด : ศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Research

Center; SAC) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน ร่วมกับ 

สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม กำาแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบ IoT 

เพ่ือการเกษตร (สำาหรับผู้เร่ิมต้น)” ระหว่างวันท่ี 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องปฏิิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล 8405 ช้ัน 4 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้เกษตรกร ผู้ประกอบการด้าน

การเกษตร นำาเทคโนโลยีด้าน IoT ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร

 ช่ือโครงการ : การอบรม “ระบบการชลประทานอัจฉริยะเพ่ือการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการนำ้าอย่างยั่งยืน”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ด้านระบบการชลประทานอัจฉริยะ

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการนำ้าอย่างยัง่ยืน

 รายละเอียด : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำาแพงแสน ร่วมกับ สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม กำาแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“ระบบการชลประทานอจัฉริยะเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการนำา้อย่างยัง่ยนื”

รุ่นท่ี 3 เม่ือวันเสาร์ท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม

การเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน นครปฐม 

มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมท้ังส้ิน 33 คน จะได้รับความรู้และเทคนิคในการกำาหนดการ

ให้นำา้แก่พืชได้อย่างเหมาะสม และนำาระบบออนไลน์มาช่วยในการบริหารการจัดการ

นำ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ช่ือโครงการ : หลักสูตร Non Degree “หลักสูตรผู้ประกอบการผลิต

พืชระบบเกษตรอัจฉริยะ” 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศในช่วงวิกฤต

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ (SAC) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรนำาร่อง Non Degree กลุ่ม Smart 

Farming ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

เพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะกำาลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)

เพ่ือการมีงานทำาและเตรียมความพร้อมรองรับการทำางานในอนาคตหลังวิกฤต

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปิดสอน 18 สัปดาห์ เร่ิมต้ังแต่ 13 กรกฎาคม

– 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีค่าเรียนเพียง 900 บาท ตลอดหลักสูตรและเรียนฟรี

สำาหรับการเรียนแบบออนไลน์

 ช่ือโครงการ : การผลิตถ่าน จากเตาไบโอชาร์

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ในการผลิตเตาไบโอชาร์แก่เกษตรกร

และผู้สนใจ

 รายละเอียด : ศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรม 

เร่ือง “การผลิตถ่าน จากเตาไบโอชาร์” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง

ประธานมูลนิธิเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ มาเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมน้ีเพ่ือศึกษา

และค้นหานวัตกรรม และเพ่ิมโอกาสนำางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับวัสดุท่ีผลิต

ในท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมอาชีพแก่เกษตรกร เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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 ช่ือโครงการ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ดูงานศูนย์พลังงานฯ

 วัตถุประสงค์ : -

 รายละเอียด : ศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

(หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

(Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) จำานวน 25 คน 

เข้าศึกษาดูงานเร่ือง “การจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงาน” เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 

พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : มิตรผลดูงานศูนย์พลังงานฯ

 วัตถุประสงค์ : - 

 รายละเอียด : ศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจาก บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและนำา้ตาล จำากัด เร่ืองการพัฒนา

ใช้ประโยชน์จากของเสียในอุตสาหกรรมเป็นปุ�ยและพลังงาน เม่ือวันจันทร์ท่ี 16 

ธันวาคม พ.ศ. 2562
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 ช่ือโครงการ : อาจารย์วิศวะ กำาแพงแสน เป็นวิทยากร อบรมอาสาสมัคร

ท้องถ่ินรักษ์โลก

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกมีความรู้ ความ

เข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก

มีความรู้ในการจัดการขยะและการจัดการส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนของตนเอง

และสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ และเพ่ือสร้างการเรียนรู้ ทักษะ ในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนจากแหล่งเรียนรู ้

ท่ีมีศักยภาพ สามารถนำากลับมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้

 รายละเอียด : ศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน เป็นวิทยากร “โครงการอบรมให้ความรู้

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก” ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำานักงานเทศบาล

ตำาบลท่านำ้าอ้อยม่วงหัก อำาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ 1. การจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน และในชุมชน

2. การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือการนำาไปใช้ประโยชน์

มีผู้เข้าอบรม 116 คน โดยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของศูนย์พลังงานฯ 4 ท่าน คือ 

1. ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ ท่ีปรึกษาศูนย์ฯ 2. อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ

หัวหน้าศูนย์ฯ 3. นายภัทรพล ชูราศรี ช่างเทคนิค 4. นายจันทร์ประดิษฐ์ บุญสวัสดิ� 

พนักงานท่ัวไป

 ช่ือโครงการ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมมาดูงานศูนย์พลังงานฯ

 วัตถุประสงค์ : - 

 รายละเอียด : วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์ปฏิิบัติการ

วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน  มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

พร้อมครูผู้ควบคุม จำานวน 37 คน
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 ช่ือโครงการ : ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับสำานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 7 สระบุรี

 วัตถุประสงค์ : -

 รายละเอียด : ศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากสำานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 (สระบุรี) ในโอกาสศึกษาดูงาน

เร่ืองชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะต้นทาง 

ภายใต้โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ

และส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื ประจำาปีงบประมาณ 2563 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 

 ช่ือโครงการ : หัวหน้าศูนย์พลังงานฯ เป็นวิทยากรอบรมให้เทศบาล

เมืองบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี 

 วัตถุประสงค์ : - 

 รายละเอียด : หัวหน้าศูนย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น

วิทยากรอบรมในโครงการ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “ภาชนะผักตบชวา ทางเลือกของ

คนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม” ซ่ึงเป็นโครงการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 

พ.ศ. 2563
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 ช่ือโครงการ : กลมเกลียวดังเกลียวธาร ชลประทานอาสาพัฒนาชนบท

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตรู้จักนำาความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา-

ชลประทานท่ีได้ศึกษามาออกช่วยเหลือสังคม

 รายละเอียด : ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กำาแพงแสน จัดกิจกรรม กลมเกลียวดังเกลียวธาร “ชลประทานอาสาพัฒนา

ชนบท” ณ โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ตำาบลบางภาษี อำาเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันท่ี 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนห้วยกระเจาวิทยาคม 

 วัตถุประสงค์ : - 

 รายละเอียด : เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2563 หัวหน้าภาค

วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 121 หมู่ 2 

ตำาบลสระลงเรือ อำาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำานวน 6 เคร่ือง 

พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำานวน 6 ตัว เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์
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 ช่ือโครงการ : มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันโรค COVID-19 

 รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตหน้ากากเฟสชิลด์ (Face Shield) หรือ

หน้ากากกันกระเด็น และนำาไปมอบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยในการป้องกัน COVID-19 ดังน้ี

โรงพยาบาลกำาแพงแสน จำานวน 100 ช้ิน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลศิริราช (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) 

จำานวน 500 ช้ิน เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

จุดคัดกรองอำาเภอกำาแพงแสน จำานวน 60 ช้ิน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลนครปฐม จำานวน 200 ช้ิน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จำานวน 100 ช้ิน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2563

โรงพยาบาลพหลพยหุเสนา จ.กาญจนบุรี จำานวน 100 ช้ิน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 

พ.ศ. 2563

กองบริการกลาง สำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน จำานวน 30 ช้ิน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันโรค COVID-19 

 รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน ผลิตคิดค้น 

5 นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด ผลงานโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ� คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน และอาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม และผู้วิจัยร่วม อาจารย์ นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี

1) ต้นแบบห้องความดันลบสำาหรับคนไข้แพร่เช้ือทางอากาศ 2) ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก 3) รถเข็นพร้อมฝาครอบ

ความดันลบ 4) ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดดูดอากาศ (Hood ครอบเตียง) สำาหรับเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 5) ต้นแบบเคร่ืองกรองเช้ือโรค

ในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter)

กองบริหารทรัพย์สิน สำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จำานวน 60 ช้ิน เม่ือวันท่ี 3

เมษายน พ.ศ. 2563

เรือนจำากลางนครปฐม วัดทัพหลวง และภาควิชา/ศูนย์/

สำานักงานเลขา ของคณะฯ 

นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์กดแอลกอฮ่อล์เจลล้างมือแบบใช้

เท้าเหยียบ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1) โรงพยาบาลกำาแพงแสน อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จำานวน 2 ชุด

2) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำาเภอ

กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำานวน 2 ชุด

3) สำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน จำานวน 116 ชุด

4) โรงเรียนบางน้อยใน ตำาบลบางหลวง อำาเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม จำานวน 4 ชุด

 



125

คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเคร่ืองกล

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตรู้จักนำาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ท่ีได้ศึกษามาออกช่วยเหลือสังคม 

 รายละเอียด : ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กำาแพงแสน จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเคร่ืองกล ณ

วัดโป่งโกวนาราม ตำาบลจรเข้เผือก อำาเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนิสิตทุกช้ันปีได้ร่วมมือทำางานบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะ

ประโยชน์ และสร้างความสามัคคีให้กับนิสิตระหว่างช้ันปี เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : อาจารย์วิศวะ กำาแพงแสน ช่วยคณะสัตวแพทยศาสตร์

ทำาปากเทียม จากเคร่ือง 3D printing ช่วยนกเงือกปากหัก

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือนกเงือกปากหัก

 รายละเอียด : ทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน ร่วมช่วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดทำาปากเทียม จากเคร่ือง 3D Scaner และเคร่ือง 3D 

printing ให้ ‘น้องกกกอด’ นกเงือกปากหัก จากการท่ี โรงพยาบาลสัตว์ กำาแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมาณกลางเดือนมีนาคม 

รับ “น้องกกกอด” มารักษาตัว โดยได้ออกแบบปากเทียมด้วยโปรแกรมสามมิติ

และพิมพ์เป็นช้ินงานด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ และนำาไปติดกับปากนก และใช้วิธี

ยึดน็อตกับโคนปากด้านล่างของนก นับเป็นนกเงือกตัวแรกของประเทศไทย

ท่ีใส่อวัยวะเทียม
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1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 รายละเอียด : ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายกับหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีต้องรับการรับบริการ ดังน้ี

 วันท่ี 4 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำานวน 66 คน

 วันท่ี 11 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด 

(มหาชน) (กรุงเทพ) จำานวน  94 คน

 วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งานนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จำานวน 60 คน และสุขภาพ งานเกษตรกำาแพงแสน 2562

 วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำานวน 89 คน

 วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท ควอลิต้ีคอนสตัคช่ันโปรดัคส์ 

จำากัด (มหาชน) (อยุธยา) จำานวน 100 คน

 วันท่ี 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร 

นครปฐม จำานวน 393 คน

 ช่ือโครงการ : นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บำาเพ็ญประโยชน์

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตรู้จักช่วยเหลือสังคม

 รายละเอียด : นิสิตช้ันปีท่ี 4 จำานวน 41 คน ร่วมด้วยบุคลากร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ร่วมจัดโครงการบำาเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ณ วัดกำาแพงแสน อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึก

ด้านจิตอาสาแก่นิสิต เม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  
 ช่ือโครงการ : กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน (ผู้นำากิจกรรม

การออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ) ภายใต้ โครงการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ

ทางกายด้วยการออกกำาลังกาย

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการการฝึกทักษะและปูพ้ืนฐานการเป็นผู้นำาฯ

ทางด้านวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เสริมสร้างและพัฒนาการเป็นผู้แนะนำา

เก่ียวกับการออกกำาลังกายท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

 รายละเอียด : มีนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำาออกกำาลังกาย

จำานวน 9 คน ออกกำาลังกายคลาส Aerobic Zamju และ Fit together 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. ณ บริเวณลานเคร่ืองเล่นเด็ก

สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน โดยผู้ท่ีเข้าร่วมออกกำาลังกายเป็นนิสิต 

บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลภายนอก

 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ด้วยการออกกำาลังกาย

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้กับ

นิสิต อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าท่ีภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และประชาชนท่ัวไป และเพ่ือลดการบาดเจ็บจากการออกกำาลังกายท่ีไม่ถูกวิธี

 รายละเอียด : เปิดให้บริการการออกกำาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ  ณ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน 

พ.ศ. 2563 โดยจัดวิทยากรนำาการออกกำาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น 

โยคะ เต้นแอโรบิก การบริหารหน้าท้อง ยิมบอล เป็นต้น โดยมีผู้เข้าใช้บริการ

ท้ังหมด 5,538 คร้ัง
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 ช่ือโครงการ : โครงการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขา

วิชาต่างๆ ในการให้บริการพัฒนา ส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านการกีฬาของ

บุคคลท่ัวไป บุคลากรและนิสิตผู้ใช้บริการ

 รายละเอียด : วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีมเกษตรศาสตร์ เอฟซี

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ และรับการอบรมด้านโภชนาการ

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทางวิชาชีพ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือและตอบแทนสังคมและเพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดข้ึน เพ่ือให้นิสิตนำาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์

ทางวิชาชีพมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัวตามสถานการณ์

ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

 รายละเอียด : ให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสร้างส่ือการเรียน

การสอนออนไลน์ และเป็นการนำาความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ 

ความถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีนิสิตได้ศึกษา นำามาถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ  และเป็นการใช้เทคโนโลยี

ทางอินเตอร์เน็ตในการสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ในระหว่างเดือน 

พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลท่ัวไป 

ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของคณะฯ เช่น KUSS Channel และ KUSS 

Fitness Center เป็นต้น
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : โครงการบำาเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม (นิสิตช้ัน

ปีท่ี 2) ประจำาปีการศึกษา 2563 (หน่วยกิจการนิสิต)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตฝึกการเป็นผู้นำาและทำางานร่วมกันเป็นทีม

และปลูกจิตสำานึกในการบำาเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการเรียนรู้สภาพท่ีเป็นจริง

ของสังคมในปัจจุบัน

 รายละเอียด : หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา สำานักงาน

เลขานุการ นำานิสิตช้ันปีท่ี 2 ร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และรักษา

ส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบๆ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน โดยแบ่งนิสิตทำากิจกรรมออกเป็น 4 คร้ัง 

ในวันท่ี 26 ตุลาคม 14 และ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2563 มีนิสิตช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 920 คน

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านอาหารแก่นิสิตผู้ประสบภัย

จากโรคระบาด COVID-19 ภายใต้โครงการส่ือสารองค์กรผ่านการทำาประโยชน์

เพ่ือส่วนรวม

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือนิสิตท่ีประสบภัยการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ด้านอาหาร และเพ่ือช่วยเหลือและตอบแทนสังคม

และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดขึ้น

 รายละเอียด : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดทำาอาหารแจกนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือช่วยเหลือด้านอาหารแก่นิสตผู้ประสบภัย

จากโรคระบาด COVID-19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณด้านหน้า

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
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 ช่ือโครงการ : โครงการบำาเพ็ญประโยชน์และศึกษาภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทย

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือปลูกจิตสำานึกในการบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน

และรู้จักการรักษาส่ิงแวดล้อม รวมท้ังปลูกจิตใต้สำานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

วิถีชีวิตไทย

 รายละเอียด : โครงการบำาเพ็ญประโยชน์และศึกษาภูมิปัญญาวิถี

ชีวิตไทย ระยะเวลาดำาเนินการ 2 วัน ระหว่างวันท่ี 20 - 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ณ วัดล้ินช้าง อำาเภอหนองหญ้าปล้อง และฮ่าโมน่ี รีสอร์ท แก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี โดยนิสิตได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอนำ้า เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ 

พร้อมท้ังปลูกจิตสำานึกในการบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนและรู้จักการ

รักษาส่ิงแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีคือนิสิตหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) จำานวน 76 คน 

 ช่ือโครงการ : โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู ้ พร้อมท้ังปลูกจิตสำานึก

ในการบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนและรู้จักการรักษาส่ิงแวดล้อม

 รายละเอียด : โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ ระยะเวลาดำาเนินการ 2 วัน 

จัดในระหว่างวันท่ี 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แม่นำา้ภาชี อำาเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โดยนิสิตได้ร่วมกันสร้าง โป่งดินเพ่ือเป็น

แหล่งสะสมอาหารให้สัตว์ป่ากิน โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีคือ

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 

ช้ันปีท่ี 2 จำานวน 90 คน
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 ช่ือโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้

 วัตถุประสงค์ : พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีบริเวณรอบคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

 รายละเอียด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้น

ลำ่าซำา ต้นรวงผึ้ง หญ้าและไม้จัดสวนบริเวณรอบคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ท้ังน้ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีบริเวณรอบคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เพ่ิมข้ึน 1,600 ตารางเมตร  พ้ืนท่ีจอดรถด้านหน้า-หลังอาคาร 9 จำานวน 12,000 

ตารางเมตร และพ้ืนท่ีท่ีจอดรถด้านหน้าอาคาร 14 จำานวน 3,200 ตารางเมตร

 ช่ือโครงการ : โครงการบำาเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม โครงการ

ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

 วัตถุประสงค์ : ให้นิสิตได้เรียนรู้ วิธีการเขียนโครงการเพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการทำากิจกรรมของโครงการฯ และเพ่ือให้นิสิตได้สัมผัส พร้อม

ท้ังปลูกฝังจิตสำานึกในการบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน รวมถึงให้นิสิตฝึก    

การเป็นผู้นำา ทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 รายละเอียด : วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2563 นิสิตโครงการปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ช้ันปีท่ี 2 จำานวน 17 คน ร่วมทำากิจกรรม

บำาเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบๆ อาคาร SC11 คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์



132

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 ช่ือโครงการ : โครงการรัฐศาสตร์เสวนา คร้ังท่ี 3

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตและบุคคลท่ัวไปมีความรู้เก่ียวกับความสำาคัญ

ของอาเซียนและบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน รวมท้ัง

ได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เช่ียวชาญด้านอาเซียน

กับผู้เข้าร่วมโครงการ และเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการส่ือสาร

การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปล่ียนทางวิชาการ 

 รายละเอียด : วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดำาเนินโครงการ

รัฐศาสตร์เสวนา คร้ังท่ี 3 ณ ห้อง 403 อาคาร การเรียนรู้ทางภาษา (LLB) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมคร้ังน้ีประกอบด้วยนิสิตจำานวน 164 คน บุคลากร มก. จำานวน 3 คน 

และบุคคลภายนอก มก. จำานวน 20 คน

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คร้ังท่ี 2

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์แก่

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้

ถึงบทบาทและความสำาคัญขององค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ท่ีมี ต่อสังคมและ

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ

การปกครองแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนท่ัวไป

 รายละเอียด : วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการแข่งขันตอบปัญหา

วิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คร้ังท่ี 2 ณ ห้อง LH2-303

และ LH2-304 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆ ท่ีเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ 

จำานวน 154 คน
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 ช่ือโครงการ : โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน และประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสามารถนำาวิจัยและความรู้ด้านวิจัยไปบริการ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำาแพงแสน และประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอก

ได้รับรู้ศักยภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำาสู่ความเช่ือม่ันในผลงาน

ของคณะ และมหาวิทยาลัยมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการสนับสนุนกิจการของ

คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 รายละเอียด : สถานการณ์เช้ือไวรัส COVIC-19 ท่ีกำาลังระบาด

ส่งผลให้ความต้องการใช้แอลกอฮ่อล์สำาหรับใช้ในการฆ้่าเช้ือจำานวนมาก

ก่อให้เกิดการขาดแคลนและมีราคาสูง คณะจึงผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์

นำ้าไฮ่โปคลอรัส (HOCl) ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าแอลกอฮ่อล์และสามารถ

ใช้ทดแทนแอลกอฮ่อล์ ปลอดภัยไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ขนาด 1 ลิตร เข้มข้น 

400 ppm ในระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงมีการผลิตและส่งมอบ

ให้กับโรงพยาบาล สถานท่ีราชการท่ีมีความเส่ียงและหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : โครงการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสามารถนำาวิจัยและความรู้ด้านวิจัยไปบริการ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

 รายละเอียด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนในการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์จาก รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำาแพงแสน เป็นจำานวนเงิน 300,000 บาท เพ่ือผลิต

เจลล้างมือแอลกอฮ่อล์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดี

ฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์ และ อาจารย์ ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม ประธานโครงการ

จัดต้ังภาควิชาเคมี เป็นผู้ควบคุมการผลิต ส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์ 

ขนาด 50 มิลลิลิตร จำานวน 410 ขวด และเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์บรรจุแกลลอน 

จำานวน 404.8 ลิตร ให้กับสถานีตำารวจภูธรกำาแพงแสน และมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน เพ่ือนำาไปแจกจ่ายให้ชุมชนภายนอก
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1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : โครงการอบรมผู้นำาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วย

กิจกรรมทางกายและออกกำาลังกาย

 วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย

ต้นแบบเพ่ือคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2. เพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

การมีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุต้นแบบ เพ่ือการเตรียมความพร้อมไปสู่เมือง

ท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายใุนอนาคต 3. เพ่ือขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้กิจกรรม

ทางกายต้นแบบเพ่ือคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอและความรู้และทักษะท่ีถูกต้องในชมรมผู้สูงอายุและ

โรงเรียนผู้สูงอายุ 5. พัฒนาศึกษาประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้กิจกรรม

ทางกายผู้สูงอายุต้นแบบ

 รายละเอียด : จัดกิจกรรมความรู้ด้านกิจกรรมออกกำาลังกายและ

นันทนาการ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำาบลทุ่งขวาง อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ดำาเนินจัดโดย ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ วิทยากรโดยเจ้าหน้าท่ีและนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำาเภอกำาแพงแสน ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : โครงการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสามารถนำาเคร่ืองจ่ายนำา้ยาฆ่้าเช้ืออัตโนมัติระบบ

โซล่าเซลล์ ไปทดลองใช้กับหน่วยงานภายในคณะ และศูนย์อำานวยการใหญ่

จิตอาสาพระราชทาน ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVIC-19) 

 รายละเอียด : วันศุกร์ท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2563 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริม 

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อำานวยการ

และบริการ พร้อมด้วยทีมผู้เข้าประกวดนวัตกรรมฯ ในโครงการประกวดนวัตกรรม

เพ่ือชีวิตการทำางานและสุขภาพ (Innovation for Life, Work and Health) 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบเคร่ืองจ่ายนำา้ยาฆ่้าเช้ืออัตโนมัติ

ระบบโซล่าเซลล์ จำานวน 2 ชุด ให้แก่ ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการใหญ่จิตอาสา

พระราชทาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในภารกิจของงานด้านจิตอาสาและเพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์อำานวยการใหญ่

จิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   

 ช่ือโครงการ : โครงการ E-TEACHER อบรมเพ่ิมศักยภาพอาจารย์

ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือรองรับภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสอนความรู้ขับเคล่ือนความรู้ด้วยดิจิตอลโดยใช้

เทคนิคการสอน ในห้องเรียนให้กับผู้เรียนท่ีเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

บุคคลวัยทำางาน ให้ประสบผลสำาเร็จด้านการเรียนรู้และการดำาเนินชีวิตต่อไป

ในปัจจุบันและอนาคตตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

ซ่ึงเป็นส่ิงต้องพัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21

 รายละเอียด : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความเข้าใจ

เก่ียวกับ Application เพ่ือการสอน ออนไลน์ รูปแบบการสอนออนไลน์ และ

สร้างเครือข่ายทางวิชาการสำาหรับครูอาจารย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

10 เมษายน – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

ในชุมชน

 วัตถุประสงค์ : พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในอำาเภอกำาแพงแสน 

 รายละเอียด : จัดทำาโครงการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน โดยอาจารย์และนิสิตจิตอาสา ไปถ่ายทอดความรู้

ให้กับครูและเด็กนักเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือสร้าง “โรงเรียนขนาดเล็ก

ต้นแบบ” ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563
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สำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : มอบทุนความช่วยเหลือนิสิตกรณีได้รับผลกระทบจาก

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 วัตถุประสงค์ : ช่วยเหลือนิสิตท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด19) 

 รายละเอียด : มอบทุนความช่วยเหลือนิสิตกรณีได้รับผลกระทบจาก

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และ

พัฒนศาสตร์ จำานวน 107 ทุนๆ ละ 4,000บาท รวมมูลค่าทุน 428,000 บาท

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน (ผู้นำากิจกรรม

ออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ)

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย

 รายละเอียด : วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลกำาแพงแสน

จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน (ผู้นำากิจกรรมออกกำาลังกาย

เพ่ือสุขภาพ) ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยการ

ออกกำาลังกาย โดยร่วมกับโครงการกิจกรรมการออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ ขยบักาย

สบายชีวี กองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน  
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 ช่ือโครงการ : โครงการหน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชนและ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ประจำาปี 2563 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 รายละเอียด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสนเข้าร่วมงานกับจังหวัดนครปฐมตามโครงการจังหวัดพบประชาชน 

และโครงการหน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชนและ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ประจำาปี 2563 จำานวน 6 คร้ัง ดังน้ี

 คร้ังท่ี 1 วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดสาลวัน ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สวนสาธารณะบ้านเลาเต่า ตำาบลห้วยพระ อำาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 คร้ังท่ี 3 วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี 1 ณ วัดทรงคนอง ตำาบลทรงคนอง อำาเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม

 คร้ังท่ี 4 วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ วัดทุ่งน้อยสามัคคี ตำาบลทุ่งน้อย อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 คร้ังท่ี 5 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี 2 ณ ศาลาไทยทรงดำาบ้านไผ่คอกเน้ือ ตำาบลบ่งหลวง 

อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 คร้ังท่ี 6 วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี คร้ัง 3 ณ วัดแค ตำาบลวัดแค อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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 ช่ือโครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาสถาบัน กลุ่มเกษตรกรและชุมชน

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกร

องค์กร และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 รายละเอียด : วันท่ี 21 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำานักส่งเสริม

และฝึกอบรม กำาแพงแสน ดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างและพัฒนา

เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

สามารถดำาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ณ สำานักส่งเสริม

และฝึกอบรม กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 ช่ือโครงการ : โครงการว่ิง KU.KPS. RUN FOR WHEELS 2020  

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดทำาวีลแชร์สำาหรับสุนัขพิการ และรายได้ส่วนหน่ึงมอบให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 

เพ่ือบริหารจัดการสุนัขจรจัดในวิทยาเขตกำาแพงแสน

 รายละเอียด : วันอาทิตย์ท่ี 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม จัดโครงการว่ิง KU.KPS.RUN FOR WHEELS 2020
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 ช่ือโครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

วัดปลักไม้ลาย

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์

วัดปลักไม้ลาย

 รายละเอียด : วันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน นำาโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตกำาแพงแสน 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วัดปลักไม้ลาย ตำาบลทุ่งขวาง 

อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 

(บวร) และ มอบอุปกรณ์เคร่ืองกดเจลแอลกอฮ่อล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบให้กับ

โรงเรียนวัดปลักไม้ลายใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำาแพงแสน นำาโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขต

กำาแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนพัฒนาชุมชน

แห่งการเรียนรู้สู ่ชุมชนยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ 

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

 วันอังคารท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน  นำาโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย ร่วมวางแผน

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ บวร (บ้าน วัด 

โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเคล่ือนท่ี

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม และรู้จัก

สำานักหอสมุด กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

 รายละเอียด : วันท่ี 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  สำานักหอสมุด กำาแพงแสน

ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเคล่ือนท่ี โดยมีกิจกรรม

การแนะนำามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน กิจกรรมแนะนำา

สำานักหอสมุดกำาแพงแสน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้เร่ืองกิจกรรมวันอาเซียน และสถานีการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเคล่ือนท่ี

ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ กินอยู่รู้คิด

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผังเมืองแสนรักษ์ และการตอบคำาถามชิงรางวัล ณ โรงเรียน

วัดบ้านหม่ี โรงเรียนเครือข่าย อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และ โรงเรียน

สรวงสุทธาวิทยา อำาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 

 ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการโรคพิษสุนักบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

 รายละเอียด : วันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน นำาโดย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงานการ

จัดโครงการฝึกอบรม แก่รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ท่านอัครราชทูต นายอนุรักษ์ ธนานันท์ ออกตรวจเยีย่มการดำาเนินการโครงการ

และเป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอ่ียมแสง กล่าวต้อนรับ ณ อาคาร

ปฐมสัมมาคาร อุทยานอาชีพชัยพัฒนา อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 วันเสาร์ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต

กำาแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู ่ชุมชน ณ โรงแรม

ดิ อิมพีเรียล โฮ่เทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อมรินทร์ลากูน) 

อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมสาธิตการทำาเจลแอลกอฮ่อล์ฆ่้าเช้ือโรค

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจและป้องกันเช้ือโรค

ต่างๆ มากข้ึน และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับนักเรียนก่อนการเปิดเทอม

ช่วงเดือนกรกฎาคมน้ี

 รายละเอียด : วันอังคารท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ได้เข้าไปสาธิตการทำาเจลแอลกอฮ่อล์

ฆ้่าเช้ือโรคแก่คณะอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนวัดปลักไม้และโรงเรียนใกล้เคียง 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 

 ช่ือโครงการ : มอบหน้ากากเฟสชิลด์ (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาล

กำาแพงแสน กระทรวงสาธารณสุข

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

 รายละเอียด : วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน นำาโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตกำาแพงแสน พร้อมด้วย 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน และคณะ มอบหน้ากากเฟสชิลด์ 

(Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลกำาแพงแสน กระทรวงสาธารณสุข

 ช่ือโครงการ : มอบเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์กำาแพงแสน กระทรวงสาธารณสุข

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

 รายละเอียด : วันพุธท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำานวน 100 ขวด ขนาด 50 ml. โดยส่งมอบให้ 

พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เจริญวิชัยเดช ผู้กำากับสถานีตำารวจภูธรกำาแพงแสน ณ สถานีตำารวจ

ภูธรกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 ช่ือโครงการ : จัดทำาหน้ากากเฟสชิลด์ (Face Shield) และอุปกรณ์

กดแอลกอฮ่อล์เจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบมอบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยในการป้องกัน COVID-19

 รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน นำาโดยคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุมาดำาเนินการ

จัดทำาอุปกรณ์และส่ิงประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำาแพงแสน 

องค์กรภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ช่วงเดือน มีนาคม 

– เมษายน พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา
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สำานักงานวิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 ช่ือโครงการ : ผลงานวิจัยนวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือสังคม และเพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)

 รายละเอียด : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน และอาจารย์

ประจำาภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน และผู้วิจัยร่วม อาจารย์.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันคิดค้นเคร่ืองมือ ดังน้ี

 - ห้องต้นแบบห้องความดันลบสำาหรับคนไข้แพร่เช้ือทางอากาศ

 - ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก

 - รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบ

 - ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดดูดอากาศ (Hood ครอบเตียง) 

สำาหรับเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

 - เคร่ืองกรองเช้ือโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter) และ

มอบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ

 ช่ือโครงการ : โครงการให้เลือดให้ชีวิต สปิริตชาวKU 2563

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือสังคม และการได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์

 รายละเอียด : วันอังคารท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

จัดโครงการให้เลือดให้ชีวิต สปิริตชาว KU 2563 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้

นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ได้ร่วมบริจาค

โลหิตก่อให้เกิดความสุขของการเป็นผู ้ให้ การได้ร่วมแบ่งปัน การเสียสละ

การช่วยเหลือสังคม และการได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2



143

สำานักส่งเสริมและฝึึกอบรม กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

 ช่ือโครงการ : โรงเรียนบุตรเกษตรกร

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทำาการเกษตรให้กับเกษตรกร

และชุมชนเกษตร 2. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในการ

พัฒนาการทำาการเกษตร 3. การสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการทำาการเกษตร

 รายละเอียด : การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงการแปรรูป และการทำาการตลาดสินค้า ให้แก่

ผู้เข้าร่วมโครงการบุตรเกษตรกร โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้ออกแบบ

และติดต้ังระบบฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเห็ดให้กับโรงเรียนวัดหนองศาลา

ประชานุกูล และโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทำาการออกแบบระบบการให้นำา้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุตรเกษตรกร จำานวน 5 ท่าน การออกแบบตราสินค้านำา้พริกช่ือ “วิสาหกิจชุมชน

หนองงูเหลือมไร่รชานนท์” ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวช่ือ “ข้าวปลอดภัยผู้ใหญ่เตียง”

ของชุมชนทุ่งบัว การผลิตและการแปรรูปสินค้าตามมาตรฐาน ตลอดจนการจัดทำา

การตลาดออนไลน์ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบุตรเกษตรกร จำานวน 3 ท่าน

 ช่ือโครงการ : สร้างและพัฒนาสถาบัน กลุ่มเกษตรกรและชุมชน

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือส่งเสริมการนำาองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ไปสู่กลุ่มเกษตรกร ชุมชนและสถาบัน 2. เพ่ือสร้าง

และพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ชุมชนและสถาบัน

ให้มีความเข้มแข็ง 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ การพัฒนากลุ่ม และการพัฒนาอาชีพ

 รายละเอียด : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำาองค์ความรู้ นวัตกรรม

เทคโนโลยขีองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

ชุมชนและสถาบัน ผ่านการสร้างและพัฒนาชุมชนท่องเท่ียววิถีเกษตร อำาเภอ

กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพและการตลาดสินค้า

เกษตรให้กับสมาชิกของสมาคมเกษตรกรไทย “จากไร่นา สู่หน้าบ้าน” อำาเภอบางเลน

จังหวัดนครปฐม สร้างและพัฒนา ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการชุมชน

ท่องเท่ียววิถีเกษตร ฟาร์มโชคดีเกษตรอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชนสวนปันสุข ส่งเสริม

และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพัฒนากลุ่ม และ

การพัฒนาอาชีพ ผ่านกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้ชุมชนท่องเท่ียว

วิถีเกษตรกำาแพงแสน 
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สำานักส่งเสริมและฝึึกอบรม กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้

 ช่ือโครงการ : ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ผ่านฝ่ายบริการวิชาการ

และชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำาแพงแสน ปี2562

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ 2. เพ่ือส่งเสริมและจัดฝึกอบรม

สาธิตวิชาชีพให้กับเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจท่ัวไปมีความรู้และทักษะ

 รายละเอียด : จัดอบรมและสาธิตวิชาชีพ ระหว่างวันท่ี 1-10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 จำานวน 27 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมจำานวน 9,021 คน ได้แก่ การเล้ียงไส้เดือน 

การปลูกเล้ียงกล้วยไม้ การปลูกมะพร้าวบอนไซ การขยายพันธ์ุพืช และการทำาสาร

ชีวภัณฑ์อินทรีย์/ปุ�ยอินทรีย์ เป็นต้น 

 ช่ือโครงการ : งานตลาดนัดฝึกอาชีพอ่ิมเกษตร

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพ่ือส่งเสริมและจัดฝึกอบรม

สาธิตวิชาชีพให้กับเกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไปมีความรู้และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนา

การผลิต แปรรูป และการตลาด 4. เพ่ือส่งเสริมการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสนให้กับผู้บริโภคโดยตรง

 รายละเอียด : จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ 3 หมวด ประกอบด้วย หมวดอาหาร

หมวดส่ิงประดิษฐ์ และหมวดเกษตร จัดการเสวนาหัวข้อทางวิชาการ ผลงาน 

เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีนำาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิต 

ลดต้นทุน ลดความเส่ียง และการป้องกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จัดแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดสาธิตวิชาชีพ จัดจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน เช่น 

กลุ่มแม่บ้าน ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ฯลฯ
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สำานักหอสมุด กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค

 ช่ือโครงการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเกษตรกร เกษตรกร

ช่วยผู้บริโภคสู้ภัย COVID-19

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19)

 รายละเอียด : สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม กำาแพงแสน จัดกิจกรรม

เป็นประจำาทุกวันศุกร์ เร่ิมต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

ท่ีได้รับผลกระทบจากวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่

(โควิด-19) โดยนำาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำาหน่ายให้แก่ผู้สนใจ 

เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าว กข 43 ไก่อบสมุนไพร มันเทศ เมล่อนสีทอง ฟักทองบัตเตอร์นัท

นำ้ามะพร้าว มะพร้าวนมสด ผักปลอดภัย ส้มโอทองดีและขาวนำ้าผ้ึง ยำาแหนม

กรอบจากกลุ่มอินทรีย์กำาแพงแสน และพันธ์ุไม้ต่างๆ จากกลุ่มเกษตรหนองงูเหลือม

ซ่ึงมีผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าจำานวน 2,313 คน

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : ห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเคล่ือนท่ี 

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 2. เพ่ือให้

นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

 รายละเอียด : สำานักหอสมุด กำาแพงแสน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมห้องสมุด

และสถานีการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเคล่ือนท่ี ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านหม่ี อำาเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อำาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองกิจกรรม

วันอาเซียน และสถานีการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมเคล่ือนท่ี มีนักเรียนเข้าร่วมจำานวน

ท้ังส้ิน 543 คน
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วิทยาเขตศรีราชา

 ช่ือโครงการ : โครงการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นกำาลังใจให้กับชุมชนจังหวัดนครปฐม

 รายละเอียด : สำานักหอสมุด กำาแพงแสน ได้ร่วมออกพ้ืนท่ีในโครงการ

บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน โดยเป็นโครงการของจังหวัดนครปฐม ในการน้ีได้นำาเอกสาร 

หนังสือ ความรู้ด้านเกษตร ไปร่วมบริจาคให้กับชุมชนต่าง ๆ ดังน้ี  

 คร้ังท่ี 1 ตำาบลบางหลวง อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 คร้ังท่ี 2 ตำาบลบัวปากท่า อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 คร้ังท่ี 3 ตำาบลสระสีมุม อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเสริมกำาลัง

การใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะมูลฝอยชุมชนเขต

ภาคตะวันออกและพ้ืนท่ีเช่ือมต่อ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์ขยะ

แบบผสมผสาน โดยเน้นการลดปริมาณขยะท่ีต้นทางและพัฒนาชุมชนต้นแบบ

จัดการขยะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและพ้ืนท่ีเช่ือมต่อ และเป็นชุมชนท่ีมีการ

จัดการส่ิงแวดล้อมท้ังเชิงแก้ไขปัญหาและป้องกัน

 รายละเอียด : เป ็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการระดับ

ภาคตะวันออก  ท่ีดำาเนินงานต่อเน่ืองมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดกิจกรรม

อบรมให้ความรู้การจัดทำาปุ�ยหมักแบบแห้งและนำา้จากขยะอินทรีย์และส่งมอบ

ถังหมักปุ�ยแบบแห้งและนำ้า ดังน้ี

 1. ส่งมอบถังหมัก 100 ชุด ให้ผู้เข้าอบรม 100 คน เม่ือวันท่ี 15 

มกราคม พ.ศ. 2563 ณ วัดบางหอย ตำาบลศรีจุฬา อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

(องค์การบริหารส่วนตำาบลศรีจุฬา) 

 2. ส่งมอบถังหมัก 100 ชุด ผู้เข้าอบรม 100 คน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำาบลวังทอง อำาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 4. ส่งมอบถังหมัก 100 ชุด ผู้เข้าอบรม 100 คน เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 

พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำาบลเกาะช้าง อำาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 5. ส่งมอบถังหมัก 100 ชุด ผู้เข้าอบรม 100 คน 

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู ้

การคัดแยกและบริหารจัดการขยะฐานทัพเรือสัตหีบ 

อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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 ช่ือโครงการ : โครงการติดตามผลการใช้งานชุดควบคุมการให้นำ้า

พืชอัตโนมัติ

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือติดตามผลของโครงการบูรณเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ

เพ่ือพัฒนาการผลิตพืชไร่ พืชสวนผลไม้ ในด้านต่างๆ     

 2. เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการติดต้ังชุดควบคุมการให้นำ้าอัตโนมัติ

ให้กับเกษตรกรท่ีมีปัญหาในการติดต้ังด้วยตนเอง

 3. เพ่ือพบปะเกษตรกรและให้คำาปรึกษาเร่ืองการใช้งานระบบและ

ปัญหาอ่ืนๆ ของเกษตรกร

 4. เพ่ือเป็นแนวทางในการทำาวิจัยและบริการวิชาการในด้านอ่ืนๆ

ต่อไปในอนาคต

 รายละเอียด : เป็นการติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานและ

การติดต้ังชุดควบคุมการให้นำ้าพืชอัตโนมัติ ต่อเน่ืองจากโครงการบูรณเกษตร

ด้วยระบบอัจฉริยะเพ่ือพัฒนาการผลิตพืชไร่ พืชสวนผลไม้ ซ่ึงเป็นโครงการย่อย

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร มีเกษตรกร

ท่ีได้รับการติดตามและแก้ไขปัญหา ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

จำานวน 6 ราย

  2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   
 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถ

ของอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจ

ช้ันนำาของเอเชีย

 วัตถุประสงค์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำานวยความสะดวก

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมรวมท้ังส่งเสริมการตลาดพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 รายละเอียด : เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการระดับภาค

ตะวันออกปีงบประมาณ 2563 โดยมีโครงการย่อย ได้แก่ โครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิิบัติการเพ่ือสนับสนุนการจัดทำาระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 

ดำาเนินการฝึกอบรมจำานวน 7 หลักสูตร ณ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนในเขตอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก ดังน้ี

 1. หลักสูตรข้อกำาหนด ISO/IEC 17025:2017 วันท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมอบรม 58 คน

 2. หลักสูตรการจัดทำาเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/

IEC 17025:2017 วันท่ี 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำานวนผู้เข้าอบรม 14 คน

 3. หลักสูตรสถิติสำาหรับงานวิเคราะห์ทดสอบการใช้งานและการสอบ

เทียบเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือระหว่างการใช้งาน วันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 จำานวนผู้เข้าอบรม 21 คน

 4. หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 

(Method Validation) วันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

จำานวนผู้เข้าอบรม 18 คน

 5. หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์

ทดสอบ/การควบคุมคุณภาพภายใน วันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 จำานวนผู้เข้าอบรม 31 คน

 6. หลักสูตรความไม่แน่นอนของการวัด (Uncer-

tainty) วันท่ี 3 – 4 กันยายน พ.ศ. 2563 จำานวนผู้เข้าอบรม 

22 คน

 7. หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันท่ี 9 – 10 กันยายน 

พ.ศ. 2563 จำานวนผู้เข้าอบรม 26 คน 
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 ช่ือโครงการ : โครงการแจกเจลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตได้รับความรู้และวิธีการในการดูแลและ

ป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัสโควิด-19

 2. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสาผลิตเจลล้างมือ

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 รายละเอียด : จัดกิจกรรมให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด -19 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ อาคาร 1 อาคารบริการ

วิทยาการ ผู้บรรยายจากสำานักงานควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าอบรม ได้แก่ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจ จำานวน 100 คน

 ช่ือโครงการ : สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

บ้านชากยายจีนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิิบัติ

 3. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร นิสิต คุณครู นักเรียน 

ในการดำาเนินการเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง

 4. เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกด้านจิตอาสาให้แก่ บุคลากร นิสิต คุณครู 

นักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ

 รายละเอียด : บรรยายแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงและทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติโดยมีฐานกิจกรรมจำานวน 9 ฐาน ได้แก่  

ฐานบ่อเล้ียงปลาดุก ฐานเพาะเห็ดนางฟ้า ฐานเพาะชำา/ไม้ประดับ ฐานสวนสมุนไพร 

ฐานสวนแคคตัส ฐานผักสวนครัว/ผักมีระดับ ฐานปุ�ยหมัก ฐานนำา้หมักชีวภาพ

ฐานการเพ่ิมมูลค่าจากขยะ ให้แก่อาจารย์และนักเรียน และนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ 

จำานวน 123 คน ณ โรงเรียนบ้านชากยายจีน หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 8 บ้านชาก

ยายจีน ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 18 – 20 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563
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คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 

 ช่ือโครงการ : โครงการให้ความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตได้รับความรู้และวิธีการในการดูแลและ

ป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัสโควิด-19

 2. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตร่วมกิจกรรมจิตอาสาผลิตเจลล้างมือ

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 รายละเอียด : การผลิตเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์ จำานวน 1,000 หลอด 

โดยบุคลากร อาจารย์และนิสิตจิตอาสา ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ อาคาร 26 อาคารเรียนและปฏิิบัติการพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชน และส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮ่อล์

ให้กับหน่วยงานต่างๆ เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังน้ี

1. สำานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. เทศบาล

นครแหลมฉบัง 3. โรงพยาบาลแหลมฉบัง 4. สถานีวิทยุ กองทัพเรือ อำาเภอสัตหีบ 

5. เลขานุการของชุมชนต่างๆ ของแหลมฉบัง

 ช่ือโครงการ : เก็บขยะออกจากนิเวศเพ่ือทำานุบำารุงวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน

ชุมชนริมทะเล ประจำาปีงบประมาณ 2563

 วัตถุประสงค์ : 

 1. ดำาเนินกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีรายรอบสถาบัน

 2. ดำาเนินกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังค่านิยมหลัก IDKU ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์แก่นิสิต

 3. จัดกระบวนการเรียนรู้จากพ้ืนท่ีจริงแก่นิสิต สามารถกำาจัดขยะ

ออกจากนิเวศ รวมถึงแนวทางการจัดการขยะในอนาคตแก่ชุมชนเพ่ือพัฒนา

อย่างยั่งยืนต่อไป

 รายละเอียด : จัดเก็บขยะร่วมกัน บริเวณแหลมฉบัง และคัดแยก

ประเภทขยะ นับจำานวน จดบันทึก ณ ชุมชนริมทะเลบริเวณใกล้เคียงวิทยาเขต

ศรีราชา ระหว่างวันท่ี  1 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต

สาขาบัญชีบริหาร ท่ีลงทะเบียนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน จำานวน 225 คน
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คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 

 ช่ือโครงการ :  กิจกรรมสนับสนุนนำา้ด่ืมให้แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เทศบาลนครแหลมฉบังนำาไปใช้ในกิจกรรม

ประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนนา ประจำาปีงบประมาณ 2562

และงานวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำานา 

ประจำาปี 2563

 รายละเอียด : นำานำา้ด่ืมไปมอบให้แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า 

จำานวน 3 คร้ัง ดังน้ี 

 คร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สนับสนุนนำา้ด่ืม จำานวน 300 ขวด 

เพ่ือใช้กิจกรรมงานประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญพระแม่โพสพคืนนา ประจำาปี 

2562

 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สนับสนุนนำา้ด่ืม จำานวน 

500 ขวด เพ่ือใช้ในกิจกรรมงานวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสาน

อาชีพการทำานา ประจำาปี 2563

 คร้ังท่ี 3 วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สนับสนุนนำ้าด่ืม จำานวน 

360 ขวด เพ่ือใช้ในกิจกรรมงานประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญพระแม่โพสพคืนนา 

ประจำาปี 2563 

สำานักงานวิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมผู้บริหารพบชุมชน

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศรีราชา ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน 2. เพ่ือให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มีจิตสาธารณะต่อสังคม 3. เพ่ือให้ชุมชน

เกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือม่ันในการจัดการศึกษา

 รายละเอียด : การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ศรีราชา มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ท้ังทางด้านวิชาการและ

การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกัน

เป็นไปด้วยดี จึงได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้นำาชุมชนและหน่วยงานราชการ 

เพ่ือรับฟังปัญหาและแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระหว่างหน่วยงานและชุมชน 

เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในวันอังคารท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563 

โดยมีหน่วยงานเทศบาลศรีราชา สถานีตำารวจแหลมฉบัง และชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชาเข้าร่วม
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สำานักงานวิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน (กุ้งเหยยีด, ปลากะพง

แดดเดียว, ซอสอเนกประสงค์, ซอสผัดไทย, ซอสกะเพรา)

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้มีความรู้เก่ียวกับการประกอบ

อาชีพอิสระ 2. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

และเยาวชน และประชาชนท่ัวไป สามารถนำาความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้

ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

 รายละเอียด : ฝึกอบรมให้ชุมชนและผู ้ ท่ีสนใจ นำาความรู ้ไป

ประกอบอาชีพ ในวันพุธท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อาคารเรือนไม้ คณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยมีผู้เข้าร่วม ท้ังส้ิน 43 คน

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 

 ช่ือโครงการ : โครงการแจกเจลป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า

 วัตถุประสงค์ : 

 1. เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคทางผิวสัมผัส

 2. เพ่ือให้ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ศรีราชา สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคทางผิวสัมผัส

 รายละเอียด : สำานักงานวิทยาเขตศรีราชาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

ศรีราชา จัดโครงการแจกเจลล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่าขึ้น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) และเช้ือโรคทางผิวสัมผัสในช่วงท่ีมีสภาวะความเส่ียงในการ

แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจัดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม  –  มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 สามารถผลิตเจลล้างมือ แจกให้ชุมชน หน่วยงานภายนอก โรงเรียน 

เทศบาล ค่ายทหาร และโรงพยาบาล จำานวน 1,564 ช้ิน
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมข้าว “สร้างคุณค่าร่วม...เพ่ิมผลผลิตข้าว

อย่างยั่งยืน”

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีผลผลิตท่ีสูงข้ึนและมีคุณภาพ

ตามความต้องการของตลาด

 รายละเอียด : คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมมือกับบริษัทไทย

เซนทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินงานโครงการเพ่ือแก้ปัญหาของเกษตรกร

โดยในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ กลุ่มเจ้าหน้าท่ี 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม”ลงแขกดำานา” 

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับภาคี 3 ฝ่าย คือ บริษัทไทยเซนทรัลเคมี

จำากัด (มหาชน) เกษตรกรกลุ่มดาวล้อมเดือนสกลนคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยนำานวัตกรรมเชิงกระบวนการ 

(Process Innovation) ด้านการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนท่ี (Site-specific

nutrient management) ไปช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของข้าว 

(พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105) ของจังหวัดสกลนคร ท้ังน้ีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรให้ดีข้ึน

2. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 
 ช่ือโครงการ :โครงการจัดทำาต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดภัย

สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือเตรียมการต้าน โรค “โควิด-19” ในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดสกลนคร

 วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างต้นแบบกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย สำาหรับ

บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการต่างๆ เตรียมความพร้อมในการ

รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ หรือ โรค “โควิด-19”

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร

 รายละเอียด : ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563 บุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำาต้นแบบกระบวนการการผลิตอาหารปลอดภัย

สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ

โรค “โควิด-19” ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร โดยได้นำาอาหารท่ีผลิตจากกระบวนการ

ต้นแบบ ไปมอบให้แก่ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เพ่ือเป็นกำาลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการ

สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย รวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้จากกระบวนการ

ดำาเนินงานดังกล่าว ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้บุคลากร

ทางการแพทย์ได้ปฏิิบัติงานอย่างเต็มกำาลัง
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 ช่ือโครงการ : โครงการกิจกรรมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของเช้ือ 

COVID-19 ผลิต Alcohol Gel ล้างมือมอบให้แก่ชุมชน

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตสำานึกให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึง

ความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน กิจกรรมจิตอาสาภายใต้

พ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการเพ่ือช่วยเหลือ และแก้ปัญหาสังคม

 รายละเอียด : คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินสถานการณ์

ถึงความพร้อมของอัตราการผลิต บนพ้ืนฐานปัจจัยท่ีมีอยู่ของคณะท่ีมีวัตถุดิบสามารถ

ผลิตแอลกอฮ่อล์เจล และแอลกอฮ่อล์สเปรย์ ได้ท้ังหมด 300 ลิตร แบ่งบรรจุใส่ขวด

ขนาด 60 มิลลิลิตร แจกจ่ายได้ท้ังส้ิน 5,000 ขวด ไปตามชุมชน และสถานท่ีต่างๆ 

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ได้แก่ โรงเรียนเครือข่าย 17 โรงเรียน เช่น โรงเรียน

ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาน โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ฯลฯ สถานีขนส่งจังหวัดสกลนคร สถานีขนส่ง

ตำาบลท่าแร่ ตลาดนัดชุมชน สำานักงานไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร ศูนย์กู้ภัยจังหวัด

สกลนคร อสมท.จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมงานกิจกรรม ว่ิง Visual Run ถนนผ้าคราม

ชุมชนวัดธาตุเชิงชุม สมาคมผู้ส่ือข่าวจังหวัดสกลนคร เป็นต้น เพ่ือบรรเทาวิกฤต

การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส และเจลแอลกอฮ่อล์ขาดแคลนในท้องตลาด และ

มีราคาสูง

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วมเพ่ือการควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำาเนิดมลพิษ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างแนวทางการควบคุม ดูแล แหล่งกำาเนิดมลพิษ 

ในพ้ืนท่ีต้นนำา้หนองหารแบบมีส่วนร่วมและควบคุมคุณภาพนำา้ ณ แหล่งกำาเนิดมลพิษ

ต้นนำา้หนองหาร เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์ท่ีต้องนำาไปกำาจัด ณ แหล่งเกิดร้อยละ 80 

ของชุมชนท่ีมีศูนย์ และสร้างศูนย์เครือข่ายการจัดการขยะอินทรีย์ศูนย์พัฒนาการ

จัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน

จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร

 รายละเอียด : การดำาเนินการโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังน้ี 

1. กิจกรรมให้ความรู้โดยการอบรมการเฝ้าระวังคุณภาพนำา้จากแหล่งกำาเนิดมลพิษ 

ณ พ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันท่ี 11 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 827 คน 2. กิจกรรมการขยายศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์

ศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม ณ พ้ืนท่ีจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันท่ี 19 

กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังหมดจำานวน 1,429  คน
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 ช่ือโครงการ : นวัตกรรมการเตรียมดินมีชีวิต เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

เกษตรกรในการทำาเกษตรแบบอินทรีย์ ณ บ้านโคกกลาง ตำาบลจุ่มจัง อำาเภอกุฉินารายณ์

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย และ

เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ความเหล่ือมลำ้า และปัญหาคุณภาพชีวิตในชุมชน

อย่างยัง่ยนื รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ท้องถ่ิน

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีดีระหว่างท้องถ่ินและมหาวิทยาลัย

 รายละเอียด : จากการดำาเนินโครงการดินมีชีวิต  ภายใต้โครงการยุวชน

สร้างชาติ ในระหว่างวันท่ี 1 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโคกกลาง  

ตำาบลจุ่มจัง อำาเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน 

62 คนประกอบอาชีพทำานา  ทำาสวน  ทำาไร่  เป็นส่วนใหญ่เดิมมีระบบการเพาะปลูก

แบบเคมีอินทรีย์  เน่ืองจากง่ายต่อการดูแล และได้ผลผลิตท่ีเร็วกว่าเกษตรอินทรีย์  

ส่วนใหญ่ใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าธรรมชาติและรอให้ฝนตกตามฤดูกาลจึงจะมีนำ้าใช้

ในทางการเกษตร จากการลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ในการปรับปรุงดินและวิธีการทำาปุ�ยแบบใหม่ มีความสนใจท่ีจะหันมาทำาการเกษตร

แบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น หลังจากท่ีได้รับความรู้เก่ียวกับโครงการดินมีชีวิต 

เน่ืองจากมีข้ันตอนการทำาท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 ช่ือโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรม

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมการกำาจัดขยะอินทรีย์

โดยหนอนแมลงวันลาย ให้เกษตรกรลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ในชุมชน 

 รายละเอียด : โครงการน้ีจัดทำาขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้

เก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมมาช่วยลดการซ้ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยนื มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในหมู่บ้าน

โนนศาลาและหมู่บ้านใกล้เคียง จำานวน 20 - 30 ครัวเรือน โดยจัดการอบรมถ่ายทอด

องค์ความรู้เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ บ้านโนนศาลา หมู่ 12 อำาเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ีทางโครงการ มีความประสงค์จะจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพ่ือสาธิตวิธีการทำาเกษตรท่ีปลอดภัยและครบวงจร 

มีการบริหารจัดการศูนย์ฯ คล้ายแบบของสหกรณ์์ โดยสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ 

รูปแบบของการดำาเนินโครงการวิจัย โดยการเพาะเล้ียงหนอนแมลงวันลายเพ่ือกำาจัด

ขยะอินทรีย์ในชุมชน แล้วนำาหนอนแมลงวันลายมาทดลองผลิตเป็นอาหารสัตว์ 

โดยจะทดลองผลิตอาหารไก่ไข่ก่อน และให้สมาชิกท่ีสนใจเล้ียงไก่ไข่ นำาไก่ไข่ไปเล้ียง

ครัวเรือน การเล้ียงกบ เล้ียงปลา ปลูกผัก มาทดลองท่ีศูนย์ได้ และหากมีปัญหา

สามารถมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท่ีศูนย์ นอกจากน้ี ในโครงการวิจัยจะทำาการ

ศึกษาการเผาถ่านไบโอชาร์ เพ่ือนำามาผสมกับมูลไก่ ทำาเป็นมูลไก่คุณภาพ เพ่ือนำาไป

ใช้กับพืชผัก และจำาหน่ายต่อไป
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้  

 ช่ือโครงการ : ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกท่ีดีทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนระดับ

ปฐมวัยและประถมศึกษา 

 รายละเอียด : คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงเรียน

เทศบาลตำาบลเชียงเครือ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ

นักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นการพัฒนางานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยร่วมกับ

โรงเรียนเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะและประสบการณ์นำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำาวันไปสาธิตให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

ได้สนุกกับการทดลอง เรียนรู้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ

ประมาณ 80 คน นักเรียนประมาณ 300 คน เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ 

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 
 ช่ือโครงการ : ผลิตเจลแอลกอฮ่อล์ ให้ทางจังหวัดเพ่ือลดการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการทำาความสะอาดมือสำาหรับใช้ในกรณี

ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยนำ้าและสบู่ ช่วยลดความเส่ียงจากการรับเช้ือโรคท่ีมือ 

ลดความเส่ียงเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 (COVID-19) ท้ังยังเพ่ือหยุดยั้ง

การแพร่เช้ือโรคต่างๆ และป้องกันไม่ใช้เช้ือโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้  

 รายละเอียด : ตามนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผลิตเจล

แอลกอฮ่อล์ ให้ทางจังหวัดเพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

หรือ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซ่ึงเป็นความร่วมมือของจังหวัด

สกลนคร อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จำานวน 30,000 ลิตร ดังน้ี

1. เทศบาลนครสกลนคร จำานวน 3,000 ลิตร โดยส่งมอบเจลแอลกอฮ่อล์

(ส่งจริง เกินมา 360 ลิตร)

 - คร้ังท่ี 1 ในวันอังคารท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำานวน 2,000 ลิตร 

 - คร้ังท่ี 2 ในวันพุธท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 1,360 ลิตร

2. อบจ.สกลนคร จำานวน 27,000 ลิตร

 - วันเสาร์ท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 8,000 ลิตร

- วันอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 2,000 ลิตร 

(อำาเภอเจริญศิลป์)

- วันจันทร์ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 1,240 ลิตร 

(62 แกลลอน) อำาเภอโพนนาแก้ว

- วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 1,240 

ลิตร (62 แกลลอน) อำาเภอโคกศรีสุพรรณ

- วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 2,700 

ลิตร (135 แกลลอน) อำาเภอเมืองสกลนคร

- วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 3,440 ลิตร

(อำาเภอพรรณานิคม จำานวน 2,200 ลิตร และอำาเภอภูพาน 

จำานวน 1,240 ลิตร)

- วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 6,500 ลิตร 

(อำาเภอบ้านม่วง อำาเภอวานรนิวาส และอำาเภอคำาตากล้า)

- วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2563 จำานวน 1,880 ลิตร 

(อำาเภออากาศอำานวย)
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 ช่ือโครงการ : ผลิต Face Shield สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายใน

จังหวัดสกลนคร

 วัตถุประสงค์ : เน่ืองจากในสถานการณ์ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์

มีความเส่ียงสูงท่ีสุด Face Shield เป็นหน้ากากชนิดปกป้องท้ังใบหน้า เพ่ือป้องกัน

ละอองฝอยจากสารคัดหล่ัง ผลิตโดยใช้เคร่ือง 3D printer ใช้วัสดุ PLA มีส่วนผสม

ของวัสดุจากธรรมชาติ ทำาให้นำ้าหนักเบา ทำาความสะอาดง่าย ลดการสะสมของ

แบคทีเรีย สำาหรับแจกบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสกลนคร

 รายละเอียด : คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้นำาเคร่ืองมือ องค์ความรู้

มาสร้างสรรค์ช้ินงานเพ่ือให้การแพร่ระบาดของโรคลดน้อยลงได้มีแนวคิดในการ

จัดทำา Face shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM

(Fused Deposition Modeling) คือการข้ึนรูปช้ินงานด้วยเส้นพลาสติก โดยเส้นพลาสติก

PLA หรือ Polylactic-acid เป็นพลาสติกได้มาจากส่วนผสม วัตถุทางธรรมชาติ 

เช่น ส่วนประกอบข้าวโพด หรือ ธัญพืช เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ข้ึนรูปง่าย นำา้หนักเบา

แต่ต้องระวังไม่ทนต่อการบิดและการดึง นอกจาก Face shield ยงัมีแนวคิดท่ีจะผลิต

สายคล้องหูหน้ากากอนามัย เพ่ือลดการเสียดสีหลังใบหูด้วยการส่งมอบหน้ากาก 

KUSE Face Shield ให้แก่

 ช่ือโครงการ : ส่งมอบ Mask fitter และ model ปากแหว่งเพดาน

โหว่ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือลดความเส่ียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เน่ืองจาก

สถานการณ์ COVID-19 โดยการส่งมอบอุปกรณ์กระชับหน้ากาก Mask fitter เป็นอุปกรณ์

ท่ีใช้สวมครอบหน้ากากอนามยัท่ีจะทำาให้หน้ากากอนามยัทำางานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลดการร่ัวไหล และทำาให้หายใจได้สะดวกมากข้ึนเทียบกับการใช้งานหน้ากากอนามัย N95 

ซ่ึงช้ินงานมีการคำานวณตามค่าเฉล่ียกระดูกใบหน้าของมนุษย์หลายประเภทด้วยกัน 

 รายละเอียด : วันอังคารท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ส่งมอบอุปกรณ์กระชับหน้ากาก Mask fitter 200 ช้ิน และ model 

ปากแหว่งเพดานโหว่ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร พร้อมท้ังประชุมหารือ

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ท้ังน้ี คณะฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์

สกลนคร

1. โรงพยาบาลเต่างอย 15 อัน (3 เมษายน พ.ศ. 2563) 2. สถานพยาบาล มก.ฉกส. 8 อัน (3 เมษายน พ.ศ. 2563) 3. โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 

30 อัน (14 เมษายน พ.ศ. 2563) 4. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์ 20 อัน (14 เมษายน พ.ศ. 2563) 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 45 อัน 

(23 เมษายน พ.ศ. 2563) 6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 100 อัน (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภายในวิทยาเขตฯ 20 อัน (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 8. ฝ่ายอาคารและสถานท่ี ภายในวิทยาเขตฯ 

30 อัน (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติการให้ความรู้ในการ

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำาหน้ากากผ้า พร้อม

แอลกอฮ่อล์เจลล้างมือ 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันตนเอง ในโครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อจากคนสู่คน และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเขตเทศบาล

นครสกลนคร ไวรัส COVID-19

 รายละเอียด : วันอังคารท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไปให้ความรู้ทำาเจลแอลกอฮ่อล์ล้างมือในสถานการณ์ 

COVID-19 แก่คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 “ รัฐประชานุเคราะห์”

ตำาบลธาตุเชิงชุม เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการ “สาสุขรวมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ ซ่ึงจัดสร้างฝายทดนำา้จำานวน 3 แห่ง แนวป้องกันไฟป่าความยาว

2 กิโลเมตร และโป่งเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จำานวน 5 แห่ง 

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

เป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสา รักษาส่ิงแวดล้อม 

 รายละเอียด : นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มก.ฉกส.เข้าร่วม

โครงการฯ ในวันท่ี 4  มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อุทยานแห่งชาติผาหมอก

มิวาย อำาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 ช่ือโครงการ : โครงการดาวล้อมเดือน สกลนคร

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรลูกค้าได้รับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น

และตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยการ

ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย เป็นการคืนความสุข คืนสุขภาพด้วยการ

มอบสุขภาพท่ีดีให้เกษตรกรลูกค้า

 รายละเอียด : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขาธาตุนาเวง ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขับเคล่ือนภารกิจโครงการดาวล้อม

เดือน สกลนคร ในกิจกรรมเกษตรสุขภาพดีกับ ธ.ก.ส. วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาจาธาตุนาเวง บ้านธาตุ ตำาบลธาตุนาเวง อำาเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
 ช่ือโครงการ : โครงการสร้างผู ้นำาสุขภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจำาปี 2563 

 วัตถุประสงค์ : การอบรม การสอนการฟ้ �นฟูสุขภาพทางด้านการ

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ การ CPR และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบ้ืองต้น 

 รายละเอียด : นิสิตเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในการสอนการฟ้�นฟูสุขภาพทางด้านการปฐมพยาบาล

ผู้บาดเจ็บ การCPR และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบ้ืองต้น ณ ห้องปฏิิบัติการสาธารณสุข 

อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 20
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : นิสิตอาสาคณะสาธารณสุขศาสตร์

 วัตถุประสงค์ : ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการการ

ป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 รายละเอียด : นิสิตอาสาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสถานพยาบาล

และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจคัดกรองและ

วัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริเวณทางเข้าประตู1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 ช่ือโครงการ : โครงการสกลนครเมืองแห่งครามโลก 

 วัตถุประสงค์ : 1. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือร่วมค้นหาผลิตภัณฑ์

เด่นของผู้ประกอบการ 2. การจัดทำาแผนธุรกิจชุมชน 3. การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน

4. การสร้างส่ือออนไลน์ (Digital Marketing)

 รายละเอียด : พัฒนาทักษะองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการ

สร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของตลาด ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาฐานการผลิตใหม ่

กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน

เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านท้ังด้านการผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน

มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแข้ ศูนย์การเรียนรู้ป้าทุ้มป้าไท้ 

จำานวน 6 ชุมชน ตำาบลตองโขบ อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวักสกลนคร ณ ศูนย์

การเรียนรู้ป้าทุ้มป้าไท้ ตำาบลตองโขบ อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

จำานวน 60 คน ในระยะเวลาเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2563
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้

 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : มิติการจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นิสิตมีแนวทางในการสร้างสัมมาอาชีพ

สร้างความม่ันคง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 2. เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึง

ความสำาคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 3. เพ่ือให้นิสิตนำาองค์ความรู้/วัฒนธรรม/

ผลงานไปเผยเเพร่ในชุมชน

 รายละเอียด : กิจกรรมการจัดการความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 

มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาผู้สูงอาย ุพร้อมคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

และจัดเวทีเพ่ือนำาเสนอข้อมูลให้แก่เทศบาลนครสกลนคร ชุมชน ประชาชน

และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ณ ชุมชนหนองแดง มะขามป้อม นาเวง นาอ้อย และศูนย์

อเนกประสงค์สำาหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสกลนคร ระยะเวลาต้ังแต่ 23 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมายคือนิสิตหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 3 จำานวน 42 คน และผู้นำาชุมชนพร้อมท้ัง

ผู้สูงอายุจากท้ัง 5 ชุมชน ข้างต้น

 ช่ือโครงการ : การจัดหาแหล่งเงินทุนพัฒนาข้าวแตนนำา้แตงโมเครือธรรม

 วัตถุประสงค์ : 1. ถ่ายทอดความรู้การบันทึกบัญชี เพ่ือทำาให้วิสาหกิจ

มีความรู้เพียงพอในการขยายธุรกิจในอนาคต 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอ

วงเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือขยายธุรกิจ

 รายละเอียด : อาจารย์และนิสิต จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ให้ความรู้

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดทำาบัญชีเพ่ือให้มีระบบและมีความน่าเช่ือถือ

มากยิ่งขึ้นให้กับวิสาหกิจชุมชนข้าวแตนนำ้าแตงโมเครือธรรมบ้านเชียงเครือ

ต้ังอยู่เลขท่ี 88 หมู่ 14 บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ ตำาบลเชียงเครือ อำาเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร เป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กมีแหล่งเงินทุนทางเดียว การจัดทำา

บัญชีท่ีเป็นระบบเพ่ือขยายธุรกิจและเสนอขอแหล่งเงินทุนเพ่ิมต่อไป มีเป้าหมาย

ต้องการขยายธุรกิจขอเงินทุนจากแหล่งเงินทุนเพ่ิมน้ันคือการกู้ยืม 
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 ช่ือโครงการ : การบริหารเงินทุนในการผลิต วิสาหกิจชุมชน Young 

Smart Farmer คนสกลนคร

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้แหล่งเงินทุนและ

งบประมาณในการลงทุนรวมถึง วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตและวิเคราะห์

งบทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน young smart farmer สกลนคร

 รายละเอียด : การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลทางการเงินเพ่ือนำามาวิเคราะห์

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินทุน ของวิสาหกิจชุมชน Young 

Smart Farmer สกลนคร ต้ังอยูเ่ลขท่ี 251 หมู่ท่ี ถนน ตำาบลธาตุเชิงชุม อำาเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว มีการกู้ยืมเงิน

จากสถาบันการเงินและแบ่งสัดส่วน 30% นำามาทำาวิสาหกิจชุมชน แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ 

คือ ช้อปอาหารปลอดภัย ดินปลูก และมีแผนท่ีจะทำาโมเดล ท่ีใช้สำาหรับประดับต้นไม้

ผลท่ีได้รับโดยอาจารย์ นิสิต และวิสาหกิจชุมชนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การวิเคราะห์

ทางการเงิน กระบวนการผลิตและข้ันตอนการทำาเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกัน

 ช่ือโครงการ : ความรู้เก่ียวกับสินเช่ือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยื่น

ขออนุมัติวงเงินกับธนาคาร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตุ๊กตาผ้าเช็ดมือจากผ้าขาวม้า 

และผ้าพ้ืนเมือง บ้านเหล่าสำาราญ ตำาบลโพนทอง อำาเภอเรณูนคร

 วัตถุประสงค์ : 1. ให้ความรู้ในการทำาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือจากผ้าขาวม้า และผ้าพ้ืนเมือง เพ่ือใช้ในการของยืน่ขออนุมัติเงินกู้

จากสถาบันการเงิน 2. ให้ความรู้เก่ียวกับความสำาคัญการบันทึกรายรับ - รายจ่าย

และประโยชน์ของการจดบันทึก 3. จัดทำาสมุดบัญชีบันทึกรายรับ - รายจ่าย

ให้มีการจดบันทึกท่ีง่ายและเป็นระบบมากข้ึน

 รายละเอียด : อาจารย์และนิสิต ได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้คำาแนะนำาด้านการเงิน

การทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และการขอสินเช่ือ เพ่ือท่ีจะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจน้ี

สามารถขอยืน่กู้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตุ๊กตาผ้าเช็ดมือจากผ้าขาวม้าและผ้าพ้ืนเมือง

บ้านเลขท่ี 82 หมู่ 3 บ้านเหล่าสำาราญ  ตำาบลโพนทอง อำาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

มีสมาชิกประมาณ 30 คน และมีความรู้ด้านสินเช่ือและการจัดทำาแผนธุรกิจ 

ประกอบการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินต่อไป มีความประสงค์ท่ีจะขอวงเงิน

สินเช่ือจากสถาบันการเงิน แต่ยงัขาดความรู้ด้านสินเช่ือและการจัดทำาแผนธุรกิจ
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 ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดทำาบัญชีครัวเรือน ตามแนวหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP 

นวัตวิถี บ้านนาแก้ว

 วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้บันทึกบัญชีครัวเรือนทราบถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย

และหน้ีสินของตนและครอบครัว ท้ังรายละเอียดและภาพรวม 2. เพ่ือให้ผู้บันทึก

บัญชีครัวเรือนสามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนท่ีได้บันทึกไว้แล้ว 

จะสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น ทำาให้เกิดการประหยัดและการออม และหากมี

การใช้จ่ายเท่าท่ีมีก็จะไม่ก่อให้เกิดหน้ีสิน จึงสามารถแก้ไขปัญหาหน้ีสินได้อย่างยัง่ยนื

3. เพ่ือให้สมาชิกสามารถวางแผนการเงิน การลงทุนอย่างง่าย รวมถึงการลดต้นทุน

การผลิต

 รายละเอียด : อาจารย์และนิสิต ได้ให้ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านการวางแผนทางการเงินโดยการจัดทำาบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ทราบถึง ต้นทุน

รายได้ ยอดเงินคงเหลือ กำาไร ในการผลิตท่ีแท้จริงให้กับ   วิสาหกิจชุมชน OTOP 

นวัตวิถี บ้านนาแก้ว และสมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านนาแก้ว ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านนาแก้ว

ตำาบลนาแก้ว อำาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เพ่ือการทำาบัญชีครัวเรือน

ท่ีเป็นระบบ ทำาให้สามารถวิเคราะห์รายได้และต้นทุนท่ีชัดเจน ทราบถึงผลกำาไร 

หรือขาดทุนท่ีแน่นอน ซ่ึงอาจนำามาสู่ความม่ันคงทางการเงินต่อไปในอนาคต 

 ช่ือโครงการ : จิตอาสาทำาแนวกันไฟจากใจบัญชี ประจำาปีการศึกษา 2562

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม สร้างจิตสำานึก ให้นิสิตภาควิชาการเงินและ

การบัญชีได้ทำากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จากการทำาแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่า และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อุทยานฯ

เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเรียนรู้การอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม รู้จักการเอ้ือเฟ้�อ

เผ่ือแผ่ สร้างความสามัคคี และสร้างจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 รายละเอียด : นิสิตภาควิชาการเงินและการบัญชี ทำาแนวกันไฟ

เพ่ือป้องกันไฟป่า และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อุทยานฯ เช่น เก็บขยะบริเวณ

รอบๆ อุทยานฯ ติดป้ายสัญลักษณ์ตามเส้นทางเดินเท้า ระหว่างวันท่ี 21 - 22 

ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
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 ช่ือโครงการ : สิงห์เขียวอาสาพัฒนาท้องถ่ินคร้ังท่ี 2

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตอาสา

จัดทำาประโยชน์เพ่ือชุมชน จัดทำากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ ท่ีศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และให้ความรู้เร่ืองนโยบายสาธารณะในปัจจุบันให้กับนักเรียน

 รายละเอียด : กิจกรรมท่ี 1  สิงห์เขียวจิตอาสาพัฒนาชุมชน : ทำาประโยชน์

ในเร่ืองของสถานท่ีให้กับชุมชนบ้านโคกกลาง โดยมีกิจกรรมย่อยซ่ึงแบ่งออกได้ 

ดังน้ี การปรับปรุงสถานท่ี ตัดหญ้า เก็บขยะบริเวณรอบๆ หมู่บ้านอย่างเหมาะสม 

และทาสีโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลาง และบำารุง/ซ่อมแซมส่วนท่ีชำารุด วันท่ี 25

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำารวจพ้ืนท่ีจัดทำาค่าย ณ หมู่บ้านโคกกลาง หมู่ 6  

ตำาบลจันทร์เพ็ญ อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

 กิจกรรมท่ี 2 สิงห์เขียวจิตอาสาให้ความรู้ : เป็นกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ

เร่ืองนโยบายสาธารณะในปัจจุบันให้กับนักเรียน ในการทำากิจกรรมกลุ่ม ให้มี

ความเข้าใจง่ายผ่านการเล่นเกม โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ในโรงเรียน

เต่างอยพัฒนาศึกษา วันท่ี 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ หมู่บ้านโคกกลาง 

หมู่ 6  ตำาบลจันทร์เพ็ญ อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

 ช่ือโครงการ : สิงห์เขียวสร้างเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกจิตอาสา 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยพัฒนาชุมชน และนิสิต โดยใช้กิจกรรมเป็นกลไก

ขับเคล่ือนเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในชุมชน ตระหนักและเล็งเห็นความสำาคัญในการมี

จิตอาสา จิตสาธารณะการรับใช้สังคม การกระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความสำาคัญ

ในบทบาทของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิง่ข้ึน

 รายละเอียด : ทำากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม

ตำาบลบ้านโพน อำาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยการปรับปรุงสถานท่ีบางส่วน

ของโรงเรียน เช่น ศาลาสำาหรับอ่านหนังสือของนักเรียน กำาแพงโรงเรียน บาทวิถี 

(footbath) วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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2. กิจกรรมด้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้

 ช่ือโครงการ : สัมมนาความรู้ทางการเงินและแนะแนวหลักสูตรวิชาการเงิน

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีการนำาเสนอ การใช้ส่ือ รวมท้ัง

ฝึกทักษะการร่วมอภิปราย ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยด้านการเงินและ

การลงทุน การค้นคว้าโดยอิสระ รวมถึงการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ แสดงความคิดเห็น

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

 รายละเอียด : ให้ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านการวางแผนการออม 

กับนักเรียน โดยการจัดสัมมนาความรู้ทางการเงินและแนะแนวหลักสูตรวิชาการเงิน

ให้กับ 3 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนปลาปากวิทยา อำาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม วันท่ี 23 

กันยายน พ.ศ. 2563

 2. โรงเรียนร่มเกล้า อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วันท่ี 7 

ตุลาคม พ.ศ. 2563

 3. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วันท่ี 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2563

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
 ช่ือโครงการ : สิงห์เขียวสร้างเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกจิตอาสา 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต ได้ทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

ร่วมกับ อาจารย์ ครู และการพัฒนาอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียน 

และทำากิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือสร้างจิตสำานึก

ในการแบ่งปันและการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 รายละเอียด : 1. การวางแผนทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ระหว่าง

นิสิต อาจารย์ ครู เจ้าหน้าท่ี อบต. 2. การพัฒนาอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรอบ

ของโรงเรียน 3. การทำากิจกรรมสันทนาการร่วมกันระหว่างนิสิตสาขาวิชาการตลาด

และนักเรียนระดับประถมศึกษา 4. การทำากิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องตลาด

สร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตสาขาวิชาการตลาด ระหว่างวันท่ี 14 – 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำารุง – สาขานาขาม หมู่ท่ี 7

บ้านพะเนาว์ ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร



165

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 ช่ือโครงการ : กิจกรรมมอบถุงยังชีพ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาการจัดการ ณ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 รายละเอียด : อาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ ได้มอบถุงยังชีพเพ่ือช่วยผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ณ โรงเรียน

อนุบาลกุสุมาลย์ อำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำานวน 500 ถุง ในวันจันทร์ท่ี 

8 มิถุนายน พ.ศ.2563
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ที่่�ปรึึกษา 
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์	ดร.นิิคม	แหลมสัก	 รองอธิิการบดีฝ่่ายนิวัตกรรมและกิจการเพื่่�อสังคม

รองศาสตราจารย์	สุวิสา		พื่ัฒนิเกียรติ	 	 ผู้้�อำานิวยการสำานิักส่งเสริมและฝ่ึกอบรม

ผู้้�จััดที่ำา 
นิางพื่งศ์พื่งา		เนิตรหาญ	 เลขานุิการสำานัิกส่งเสริมและฝึ่กอบรม

นิางสาวโสภาวรรณ		ตันิหยง	 นัิกวิเคราะห์นิโยบายและแผู้นิ	(ช่ำานิาญการ)

นิายณัฐพื่ร		พัื่นิธ์ุิยาง	 นัิกวิช่าการโสตทััศนิศึกษา

นิางทััศวรรณ์		ทัองอรุณ	 เจ�าหนิ�าทีั�บริหารงานิทัั�วไป	(ช่ำานิาญการ)

นิางสาวสุนิิสา		ดีเจริญ	 เจ�าหนิ�าทีั�บริหารงานิทัั�วไป

แหล่่งข้�อมู้ล่ 

คณะ	สถาบันิ	สำานัิก	ศ้นิย์	และกอง	ภายในิมหาวิทัยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้้�จััดที่ำา



REPORTREPORT
20202020
CSRCSR
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITIES




