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หนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Report : CSR) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 เป็นหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลงานการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ

สังคม และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้าน

การบริหารจัดการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปพร้อมๆ กันกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ

การพัฒนาสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมและโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะสังคมและ

ชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมด้าน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องสืบไป                

 

 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี             

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          

สิงหาคม พ.ศ. 2563  
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  พัฒนา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าพาชุมชน  สังคม และ

ประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฐานะเป็น

หน่วยงานในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจา

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

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง

การศึกษาของภาครัฐที่บางเขน และ 3 วิทยาเขต 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ าแนกได้ดังนี้  

(1) บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี 28 ส่วนงาน ประกอบด้วย 17 คณะ 4 สถาบัน  4 ส านัก  

2 ส านักงาน และ 1 ศูนย์  

(2) วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี 9 ส่วนงาน ประกอบด้วย 5 คณะ 2 ส านัก  

1 ส านักงาน และ 1 ศูนย์  

(3)  วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุร ีมี 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย 5 คณะ และ 1 ส านักงาน  

(4)  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย 4 คณะ และ  

1 ส านักงาน 

(5)   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 1 ส่วนงาน ประกอบด้วย  

1 ส านักงาน 

  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11    

เว็ปไซต์ : http://www.ku.ac.th  

 

บทสรปุ 

สถานที่ตั้ง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140  

โทรศัพท์ 0-3428-1053-6  

เว็ปไซต์ : http://www.kps.ku.ac.th  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230  

โทรศัพท์ 0-3835-4580-4   โทรสาร 0-3835-1169  

เว็ปไซต์ : http://www.src.ku.ac.th  

  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  

โทรศัพท์ : 0-4272-5000   โทรสาร : 0-4272-5013  

เว็ปไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th 

  

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 98 หมู่ 11 ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 

โทรศัพท์ : 0-3552-1260 หรือ 02 942 8200-45 ต่อ 622919   โทรสาร : 0-3552-1260 

เว็ปไซต์ : http://www.sbc.ku.ac.th 

  

   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนา 

ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน

เป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ  

  

 

 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

http://www.csc.ku.ac.th/
http://www.sbc.ku.ac.th/
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มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก  เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน          

บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน   

  

  

  

  

1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. สร้างสมรรถนะก าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย  

3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน  

  

  

  

  

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  สืบสานสามัคคี  มีคุณธรรม”  

  

ค าอธิบาย :   

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Efficiency) : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดี หรือให้เกินมาตรฐาน  มี

ความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง อย่าง

สม่ าเสมอ สนใจใฝ่หาความรู้ มีภาวะผู้น าในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

2. สืบสานสามัคคี (Synergy) : ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นส่วนหนึ่ งในทีมงาน      

หน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมและเป็นหัวหน้าทีมได้  และ

ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  

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

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

พันธกิจ (Mission) 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 
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ค าอธิบาย :  

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัน

เป็นแหล่งรวมของบุคลากร (Knowledgeable Man) และ องค์ความรู้ (KnowledgeBody)  

2. ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-

disciplines) ของส าขาวิช า อัน เป็ น บู รณ าการ  ( Integration) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ เกษ ตร

ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน  

3. ความกินดีอยู่ดีของชาติ (the Well-being of Nation) หมายถึง ความเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจ  (Growth) ความเข้มแข็ งของสั งคม  (Strength) ความสมดุลของสิ่ งแวดล้อม 

(Equilibrium) และความมั่นคง (Security) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านอาหารของ

ธรรมชาติซึ่ง “ชาติ” หมายความครอบคลุมถึงประชาชนผืนแผ่นดิน  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นของ
องค์กร 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(Uniqueness of Kasetsart University) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มุ่งสรา้งศาสตร์แห่งแผ่นดิน  เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

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

1. ส านึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  มีจริยธรรม  

2. มุ่งม่ัน (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะ อุตสาหะ  

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการท างานและในการปฏิบัติใด ๆ  

3. สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้ 

มีความสามารถ ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม  

4. สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และ

สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

  

  

 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(Identity of Kasetsart University) : IDKU 

            ส านึกดี                 มุ่งม่ัน                       สร้างสรรค์                  สามัคคี 

(Integrity)       (Determination)       (Knowledge Creation)       (Unity) 

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัตทิี่เป็นตัวตนของบุคคล 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพ สิ่งแวดล้อมในด้าน

วิชาการ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีของนิสิต บุคลากร ตลอดจน

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติของ

เสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างสถาบันการศึกษาชั้นน าที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่

ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน และประชาคมโลก โดยมีนโยบาย ดังนี้  

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกจากสภาวะเรือนกระจก

แก่นิสิต และบุคลากร  

4. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะ หรือของเสียด้วยการลดการใช้การใช้ซ้ า  และการ

แปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเร่งรัดการลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. การส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากรน้ าและการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ 

6. การเร่งรัด ปรับปรุง และสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการใช้และการ

ให้บริการระบบขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

8. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 

9. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการการพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดา้นสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คณะเกษตร 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : “ค่ายอาสาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการ
เกษตรสู่ชนบท คร้ังท่ี 16” 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อน ำควำมรู้และเทคโนโลยทีำงกำรเกษตรไปเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรและเยำวชนในพ้ืนท่ีต่ำงจังหวัด 

2. ช่วยพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นของส่วนรวมในพื้นที่ เช่น 
อำคำรเรียนในโรงเรียน เป็นต้น  

รายละเอียด : คณะเกษตร ได้จัดกิจกรรมนิสิตขึ้นเพื่อน ำควำมรู้

และเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและเยำวชน

ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด รวมทั้งช่วยพัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นของ

ส่วนรวมในพื้นที่ เช่น อำคำรเรียนในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ได้น ำ

ควำมรู้ในกำรตรวจวิเครำะห์ดินไปเผยแพร่ให้กับเยำวชนและตัวแทน

เกษตรกรในต ำบลเกำะทวด อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

โดยมีตัวแทนเยำวชนและตัวแทนเกษตรกรที่สนใจเข้ำร่วมจ ำนวน 30 

คน ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี 28 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้ “ร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”  

วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  

รายละเอียด : คณะเกษตร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสมหำ

มงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 น ำโดย 

คณบดีคณะเกษตร บุคลำกร และนิสิต ได้เข้ำร่วมกิจกรรม

ปลูกต้นไม้ประจ ำศูนย์และสถำนีวิจัย โดยแต่ละศูนย์และ

สถำนีวิจัย ได้ปลูกต้นไม้ประจ ำศูนย์และสถำนีวิจัย 
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ชื่อโครงการ : “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง” 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยได้มีกำรสร้ำงสรรค์ กำรใช้
ทรัพยำกรให้ยั่งยืนในทุกวงจรชีวิต อย่ำงคุม้ค่ำที่สุด 

2. เพื่อสร้ำงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง และเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีของคนในสังคมทุกระดับอย่ำงยั่งยืน  

รายละเอียด : คณะเกษตร โดย รศ.ดร.สุตเขตต์ นำคะเสถียร 

คณบดีคณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ร่วมลงนำมกับ  

นำยรัชฎำ สุริยกุล ณ อยุธยำ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

(สส.) และนำงฐิตำภำ สมิตินนท์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรจัดกำร

เทคโนโลยี ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

(สวทช.) ภำยใต้โครงกำร “กระบวนกำรสร้ำงสรรคใ์นกำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่ำงแท้จริง” เพื่อรวม

พลังหนุนเศรษฐิกิจหมุนเวียน สร้ำงโอกำสธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและ

ควำมยั่งยืน เมื่อวันท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและชุมชนโดยรอบ

หน่วยงำน  

รายละเอียด : สถำนีวิจัยทับกวำง ภำควิชำสัตวบำล ได้จัด

โครงกำรอนุรักษ์ รักษำสิ่งแวดล้อม โดยปลูกป่ำบริเวณพื้นที่

ไหล่เขำที่ติดกับสถำนีฯ ด้วยควำมร่วมแรงร่วมใจ ของ

บุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน 25 คน ได้ปลูกต้นไม้ยืนต้น คือ ต้น

มะค่ำ 200 ต้น และปลูกต้นพยุง 100 ต้น รวม 300 ต้น เมื่อ

วันท่ี 13 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer) 
กิจกรรม ยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็น
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Famer) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยี
การผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรเกษตร ในพื้นที่โดยใช้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็น
ศูนย์กลำงและบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐในพ้ืนท่ีให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย 

2. เพื่อยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรใน
กำรเข้ำถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ส ำหรับเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเกษตร  
รายละเอียด : โครงกำร Smart Farmer เป็นโครงกำรภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
ประกอบด้วย 11 กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรรงบประมำณในปี พ.ศ. 
2562 เป็นเงิน 33,059,000.00 บำท  

กำรด ำเนินงำนของโครงกำร คือ 
1. จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ /ศูนย์ เรียนรู้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำย 
2. พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่

เหมำะสมในแต่ละพื้นท่ี 
3. พัฒนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเหมำะสมกับเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
4. จัดฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

มีกลุ่มเป้ำหมำยคือ เกษตรกรในวัยแรงงำน (อำยุ 18 – 64 ปี) 
ในพื้นที่เครือข่ำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และผู้สนใจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผู้แทนจ าหน่ายสยามคูโบต้า AD 
Solutions Provider และ Crop Specialist 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อก ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมกำรพัฒนำผู้แทนจ ำหน่ำยสยำมคู
โบต้ำ AD solutions provider 

2. เพื่อให้ผู้แทนจ ำหน่ำยสยำมคูโบต้ำ และเจ้ำหน้ำที่สยำมคู
โบต้ำ มีควำมรู้เชิงลึกในกำรเพำะปลูกในพื้นที่แปลงจริง และสำมำรถ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะปลูกและเทคนิคกำรใช้เครื่องจักรกล
กำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รายละเอียด : คณะเกษตร ด ำเนินงำนลักษณะบริกำรวิชำกำร และ
พัฒนำวิชำกำรให้กับ บริษัท สยำมคูโบต้ำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด โดย
ก ำหนดหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 3 วิชำ ณ Kubota Farm ดังนี้  

1. วิชำข้ำว วันที่ 8-10 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
กลุ่มเป้ำหมำยผู้แทนจ ำหน่ำยสยำมคูโบต้ำ จ ำนวน 33 คน 

2. วิชำอ้อย วันท่ี 31 กรกฎำคม - 2 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
กลุ่มเป้ำหมำยผู้แทนจ ำหน่ำยสยำมคูโบต้ำ จ ำนวน 26 คน 

3. วิชำมนัส ำปะหลัง วันท่ี 25-27 กันยำยน พ.ศ. 2562 
กลุ่มเป้ำหมำยผู้แทนจ ำหน่ำยสยำมคูโบต้ำ จ ำนวน 26 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช

ประจ าถิ่นคุ้งบางกระเจ้า และการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์

ชุมชน ปี พ.ศ. 2562  

วัตถุประสงค์  : จัดกิจกรรมอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  และ
เทคโนโลยี กำรผลิตพืช กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต กำรจัดกำร
ผลผลิต และเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรในชุมชน โดยกำรแปรรูป 
พัฒนำสูตรอำหำร หรือบรรจุภัณฑ์ 
รายละเอียด : คณะเกษตร ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรโดย
ก ำหนดหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร ให้แก่เกษตรกร 
จ ำนวน 91 คน ณ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนบำงน้ ำผึ้ง อ ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ดังนี้  
1. หลักสูตร วิถีทำงเลือกกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวน้ ำหอม ใน
วันท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เกษตรกรจ ำนวน 50 คน 
2. หลักสูตร กำรเพิ่มมูลค่ำเพิ่มจำกพิลังกำสำ ในวันที่  8 

สิงหำคม พ.ศ. 2562 เกษตรกรจ ำนวน 51 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมผลิตภาพในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า
คณะเกษตร ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2562 
รายละเอียด : คณะเกษตร ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรโดยมีกำรจัด
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกษตร ในแนวคิด “เกษตรน ำ
ไทย นวัตกรรมก้ำวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 25 มกรำคม - 2 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โดยควำมร่วมมือกับคณะเกษตร ก ำแพงแสน คณะประมง คณะวน
ศำสตร์ และบริษัท เคโมครำฟ จ ำกัด มีผู้เข้ำร่วมงำนจ ำนวน 16,278 
คน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

1. นิทรรศกำรผลงำนวิถีไทย วิถีเกษตร ช้อป ชิม แชร์ ด้ำน
กำรเกษตร ประมง และวนศำสตร์ 

2. คลินิกเกษตร ให้ค ำปรึกษำด้ำนพืชสวน และกำรอำรักขำพืช 
3. เวทีวิชำกำร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร และสำธิต 
4. ประกวดพืชและสัตว์ทำงกำรเกษตร 
5. แสดงผลงำนนวัตกรรม 
6. KU-outlet/KU farm ภำควิชำพืชสวน พืชไร่  กีฏวิทยำ 

ปฐพีวิทยำ 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมงานสังคมสุขใจ คร้ังท่ี 5 

รายละเอียด : คณะเกษตร ได้ด ำเนินงำนลักษณะบริกำร
วิชำกำร งบประมำณเงินรำยได้คณะเกษตร จ ำนวน 30,000 
บำท ร่วมแสดงผลงำนและเผยแพร่งำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ในงำนสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 โดยจัดกิจกรรมกำร
ปลูกผัก กำรใช้จุลินทรีย์ในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช และกำร
แปรรูปกล้วยอินทรีย์  ให้แก่ผู้ ร่วมชมงำน ในวันที่  7-9 
ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ สวนสำมพรำน 
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ชื่อโครงการ : โครงการพ้ืนฐานงานเชื่อมไฟฟ้า (ภาควิชาเกษตรกล

วิธาน) 
รายละเอียด : ภำควิชำเกษตรกลวิธำน คณะเกษตร โดย ดร.ปิยะพงษ์ 
ศรีวงษ์รำช  คุณกฤตภัทร คล้ำยรัศมี และคุณสิทธิพร มณีวรรณ ได้จัด
โครงกำรอบรมส ำหรับประชำชนในหัวข้อเรื่อง "พื้นฐำนงำนเช่ือม
ไฟฟ้ำ  รุ่นที่ 1" โดยกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 21 
คน เนื้อหำของกิจกรรมประกอบด้วย หลักกำรท ำงำนเครื่องเช่ือม
ไฟฟ้ำ ลักษณะงำนเช่ือม และควำมปลอดภัยในกำรเช่ือม ตลอดจน
กำรฝึกปฏิบัติกำรเชื่อมไฟฟ้ำเพื่อสร้ำงโครงสร้ำงช้ินงำนที่ก ำหนด เมื่อ
วันท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2562  

ชื่อโครงการ : โครงการการออกแบบระบบการให้น้ าแบบ

หยดและแบบมินสิปริงเกลอร์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)  

รายละเอียด : ภำควิชำเกษตรกลวิธำน คณะเกษตร ได้จัดกำร
อบรมกำรออกแบบระบบกำรให้น้ ำแบบหยดและแบบมินิ
สปริงเกลอร์ รุ่นที่ 2 กำรจัดกำรน้ ำในระดับไร่นำ ศึกษำ
สรีรวิทยำของพืชและกำรให้น้ ำพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำร
เลือกระบบน้ ำเพื่อกำรเกษตร โดยศึกษำคุณสมบัติทำง
กำยภำพของดิน กำรให้น้ ำผ่ำนระบบท่อแรงดันเพื่อจ่ำยน้ ำไป
ยังทรงพุ่มบริเวณเขตรำกของพืช กำรค ำนวณและเลือกใช้
ขนำดท่อและเครื่องสูบน้ ำท่ีเหมำะสม ศึกษำระบบกำรจัดแบง่
รอบเวรกำรให้น้ ำที่ดีเพื่อลดต้นทุนกำรติดตั้งระบบกำรให้น้ ำ
และช่วยลดปัญหำกำรจ้ำงแรงงำน  เกษตรกรที่มีควำม
ประสงค์จะออกแบบระบบกำรให้น้ ำ หรือระบบที่มีอยู่เดิม
แล้วแต่ต้องกำรปรับปรุงประสิทธิภำพให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 17 – 
18 และ 24 - 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 08.30 - 
17.30 น. 
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ชื่อโครงการ : โครงการพระดาบสสัญจร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 
รายละเอียด : ภำควิชำเกษตรกลวิธำน คณะเกษตร โดย ผศ.สมพงษ์ 
เจษฎำธรรมสถิต และทีมงำนนิสิตปริญญำโท 2 คน คือ นำยภำวิต 
ชุติชัยเมธำ และนำยโอม ศรีนวกรณ์ น ำผลงำนเรื่อง "กำรประยุกต์ใช้
เครื่องตั้งเวลำผ่ำนไวไฟ ส ำหรับกำรให้น้ ำพืช" เข้ำร่วมแสดงใน 
โครงกำรพระดำบสสัญจร โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลอำกำศเอก 
ชลิต พุกผำสุข เป็นประธำน และมีประชำชนให้ควำมสนใจร่วมงำน
เป็นจ ำนวนมำก เมื่อวันที่   25-26 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ วัดรำช
บรรทม อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 

ชื่อโครงการ : โครงการแปรรูปอาโวกาโดเป็นผลิตภัณฑ์

ชุมชน (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)  

รายละเอียด : สถำนีวิจัยปำกช่อง ภำควิชำพืชสวน คณะ
เกษตร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกรรอบๆ     สถำนีวิจัย
ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำและพื้นที่ใกล้เคียง จ ำนวน 50 คน 
งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 60,000 บำท เมื่อ
วันท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
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ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารอาหารที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุและการแปรรูปอาหารจากข้าว(ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์) 
รายละเอียด : ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ คณะเกษตร จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรสำรอำหำรที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและกำรแปรรูปอำหำร
จำกข้ำว โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร งบประมำณในกำรด ำเนิน
โครงกำร จ ำนวน 17,000 บำท หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กองทุนวิจัย
และสร้ำงสรรค์ส่วนกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร โครงกำรกำรแปรรูป
ข้ำวไร่เพื่อกำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562 

ชื่อโครงการ : โครงการการแปรรูปมันส าปะหลังส าหรับ

รับประทาน (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)  

รายละเอียด : ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ คณะเกษตร  ด ำเนิน
โครงกำรกำรแปรรูปมันส ำปะหลังส ำหรับรับประทำนโดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีด และบุคคล
ผู้สนใจ จ ำนวน 130 คน งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 
โครงกำรกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตจิ้งหรีดเพื่อกำรส่งออก 
จ ำนวน 1,200,000 บำท เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
และเมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ บ้ำนแสนตอ จังหวัด
ขอนแก่น 
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมผลิตภาพในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า
คณะเกษตร ในงานเกษตรแฟร์ 2562 (ภาควิชาพืชสวน) 
รายละเอียด : ภำควิชำพืชสวน ได้ร่วมกับคณะเกษตรในกำรจัด
กิจกรรมนิทรรศกำร คลินิกพืชสวน และเวทีวิชำกำรเกี่ยวกับพืชสวน 
บริเวณอำคำรวชิรำนุสรณ์ กลุ่มเป้ำหมำยคือเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่มีควำมสนใจด้ำนพืชสวน ประมำณ 500 คน โดยเป็นลักษณะ
โครงกำรที่มีงบประมำณสนับสนุน 15,000 บำท มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ตลอดโครงกำร 250 คน ในระหว่ำงวันท่ี 25 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2562 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมเกษตรแฟร์ (ภาควิชาโรคพืช)  

รายละเอียด : ภำควิชำโรคพืช คณะเกษตร ได้จัดบริกำร
คลินิกโรคพืชในงำนเกษตรแฟร์ 2561 เพื่อให้นิสิตได้ท ำ
กิจกรรมและให้ค ำปรึกษำปัญหำทำงด้ำนโรคพืช เมื่อวันท่ี 25 
มกรำคม ถึง 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 ณ บริเวณด้ำนหน้ำและ
ด้ ำ น ข้ ำ ง อ ำ ค ำ ร ว ชิ ร ำ นุ ส ร ณ์  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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ชื่อโครงการ : โครงการผลิตและขยายพันธุ์มันส าปะหลังของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิม
ผลผลิต ต่อหน่วย พ้ืนที่ ให้ กับ เกษตรกรใน พ้ืนที่  3  จั งหวัด 
(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว) (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 
รายละเอียด : สถำนีวิจัยเขำหินซ้อน ได้จัดโครงกำรผลิตและ
ขยำยพันธุ์มันส ำปะหลังของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี สระแก้ว) โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำ
อบรม 129 คน งบประมำณ จ ำนวน 100,000 บำท ผลกำรประเมิน 
มีเกษตรกรเข้ำร่วมจ ำนวน 129 คน ส่งแบบประเมิน 111 คน เป็น
เพศชำย 30 คน   เพศหญิง 81 คน ผลกำรประเมินโดยรวมของ
โครงกำรฯ อยู่ในระดับ 4.04 มีควำมพึงพอใจมำก โดยมีข้อเสนอแนะ 
อยำกให้เพิ่มเวลำในกำรฝึกอบรมมำกกว่ำนี้ ควรจัดทบทวนควำมรู้ปี
ละ 2 ครั้ง อยำกให้ฝึกอบรมกำรแปรรูปมันส ำปะหลังส ำหรับ
รับประทำน เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอ ำเภอพนมสำรคำม ต ำบลท่ำ
ถ่ำน อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตผลสตรอเบอร์ร่ี เพื่อรองรับการ

ฝึกงานของนสิิต/นักศึกษาและสง่เสริมการท่องเท่ียว สถานี

วิจัยเพชรบูรณ์ (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์)  

รายละเอียด : สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์ ได้จัดกำรผลิตผลสตรอ
เบอร์รี่ เพื่อรองรับกำรฝึกงำนของนิสิต/นักศึกษำและส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว สถำนีวิจัยเพชรบูรณ์ โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 
108 คน งบประมำณ 100,000 บำท ผลกำรประเมิน มี
เกษตรกรเข้ำร่วมจ ำนวน 108 คน เป็นเพศชำย 86 คน เพศ
หญิง 22 คน ผลกำรประเมินโดยรวมของโครงกำรฯ อยู่ใน
ระดับ 4.08  มีควำมพึงพอใจมำก โดยมีข้อเสนอแนะ อยำก
ให้มีตลำดรองรับผลผลิต มีแปลงทดลองจริงเพื่อกำรสำธิต 
และมีกำรสอนวิธีกำรแปรรูปสตรอเบอร์รี่ เช่น อบแห้ง เป็น
ต้น เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเขำค้อ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง : การขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 
(สถานีวิจัยดอยปุย) 
รายละเอียด : สถำนีวิจัยดอยปุย โดยมีนำยสมศักดิ์ รุ่งอรุณ และ
บุคลำกรสถำนีวิจัยดอยปุย เป็นวิทยำกรบรรยำย ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
เกษตรกรและผู้สนใจจ ำนวน รวม  120  รำย งบประมำณด ำเนินกำร 
ทั้งสิ้น 100,000 บำท เมื่อวันที่ 8 และ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ 
อำคำรฝึกอบรม และห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สถำนีวิจัย
ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ชื่อโครงการ : การบรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตร แก่ 

ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษ า   เ ก ษ ต ร ก ร                

ประชาชนทั่วไป โดยพาศึกษาเยี่ยมชมดูงาน สถานีวิจัย

ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม ่(สถานีวิจัยดอยปุย)  

รายละเอียด : 1. คณะภำควิชำพืชศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 
คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เข้ำเยี่ยมชมดูงำน
กำรปลูกสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในวัสดุปลูก น ำโดย ดร.กนิษฐำ 
เอื้องสวัสดิ์ จ ำนวน 6 คน ณ สวนบวกห้ำ  สถำนีวิจัยดอยปุย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนำงอัมรำ หล้ำวงษำ นักวิจัย ให้ควำมรู้
และเป็นวิทยำกรบรรยำย  เมื่อวันท่ี 11 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 2. คณะกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ เขื่อนจุฬำภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
เข้ำศึกษำดูงำนโครงกำรวิจัยของสถำนีฯ น ำโดย นำยบุรพัตถ์  
โพธิทอง กรรมกำรกองทุนฯ จ ำนวน 26 คน ณ สวนบวกห้ำ 
สถำนีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.ส.นิภำ เขื่อน
ควบ  หัวหน้ำสถำนีวิจัยดอยปุย ให้ควำมรู้และบรรยำย เมื่อ
วันท่ี 15 มกรำคม พ.ศ. 2562 
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คณะมนุษยศาสตร์ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : สานสายใยร่วมใจตะวันออก : ปลูกป่าเชิงอนุรักษ์และการ
บริหารกิจการสวนน้ า 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ เกี่ยวกับกำรปลูกป่ำเชิงอนุรักษ์  
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบนิเวศ คุณค่ำของกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรสวนน้ ำและกำร
จัดกำรน้ ำ 
รายละเอียด : สำขำวิชำภำษำตะวันออก ภำคพิเศษ น ำนิสิตเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 45 คน ในวันท่ี 31 มกรำคม ถึง 1 กุมภำพันธ์ 2562 ณ 
จังหวัดเพชรบุรี โดยเข้ำรับฟังกำรบรรยำยเรื่อง กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 
ตำมพระบรมรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช รัชกำลท่ี 9 โดยวิทยำกรจำกศูนย์ฝนหลวงหัวหิน รับฟังกำรบรรยำย
และท ำกิจกรรมกำรปลูกป่ำเชิงอนุรักษ์ (ป่ำชำยเลน) โดยวิทยำกรจำก
อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธรและศูนย์พลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อม และรับฟัง
กำรบรรยำย เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสวนน้ ำและกำรจัดกำรน้ ำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข และเข้ำร่วมกิจกรรม Team 
Building โดยวิทยำกรจำกสวนน้ ำวำนำ นำวำ วอเตอร์ จังเกิ้ล 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่

ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการ Linguistics Forum ในหัวข้อ 

“ภาษาศาสตร์กับกฎหมาย : ภาษาศาสตร์มีบทบาทกับ

กระบวนการยุติธรรมอย่างไร?”  

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนำเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

งำนวิจัยเชิงภำษำศำสตร์ประยุกต์ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ

และคณำจำรย์จำกภำควิชำภำษำศำสตร์ รวมท้ังบุคคลอื่นท่ีสนใจ

และได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นประสบกำรณ์และอภิปรำยเชิง

วิชำกำรกับนักภำษำศำสตร์ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนภำษำศำสตร์ประยุกต์ 

2. เพื่อน ำควำมรู้และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจำกกำรสัมมนำและจำก

วิทยำกรมำประยุกต์ในกำรพัฒนำงำนวิจัยรวมท้ังกำรเรียนกำรสอน

ของหลักสูตรฯให้มีควำมทันสมัยและทัดเทียมกับนำนำชำติ 

รายละเอียด : ด ำเนินโครงกำรวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 

13.00 น. –16.30 น. ห้อง 105 ชั้น 1 อำคำรมนุษยศำสตร์ 1 โดยมี

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรท้ังสิ้น จ ำนวน 35 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบางกะเจ้า ปี ท่ี 4
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้กับชำวบ้ำนในชุมชนให้สำมำรถสื่อสำรและโต้ตอบได้ 
2. เพื่อจัดท ำป้ำยควำมรู้เรื่องลูกประคบจำกสมุนไพรพื้นบ้ำน (Roll up) 
เพื่อให้นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติได้อ่ำนเมื่อมำใช้บริกำรนวดด้วยลูกประคบ
จำกสมุนไพรพ้ืนบ้ำน 
รายละเอียด : คณะมนุษยศำสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและ
วิเทศสัมพันธ์และคณะท ำงำน ได้ท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนบำง
กะเจ้ำ เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2562 โดยร่วมสนทนำกับตัวแทนกลุ่ม
ต่ำงๆของชุมชนวัดป่ำเกด ต ำบลทรงคะนอง อ ำเภอพระปะแดง และข้อมูล
ท่ีได้จำกำรส ำรวจได้น ำกลับมำวำงแผนในกำรด ำเนินงำนบริกำรชุมชน ตำม
ควำมเชี่ยวชำญของศำสตร์ท่ีเปิดสอนในคณะ จึงจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม 
คือ 
กิจกรรมที่ 1 สอนภำษำอังกฤษให้กับชำวบ้ำนในชุมชน ให้สำมำรถสื่อสำร
แ ล ะ โ ต้ ต อ บกั บ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ต่ ำ ง ช ำ ติ ไ ด้  จ ำ น วน  3 2  ชั่ ว โ ม ง 
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบและจัดท ำป้ำยควำมรู้เรื่องลูกประคบจำกสมุนไพร
พื้นบ้ำน (Roll up) เพื่อให้นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติได้อ่ำน เมื่อมำใช้บริกำร
นวดด้วยลูกประคบจำกสมุนไพรพื้นบ้ำน จ ำนวน 2 ป้ำย   ซ่ึงชุมชนมีควำม
พึงพอใจมำกและขอขอบคุณคณะกรรมกำรและทีมงำนท่ีไปบริกำรวิชำกำร
ชุมชนในครั้งน้ี และอยำกให้มีกำรบริกำรวิชำกำรในครั้งต่อไปด้วย 

ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนวัดเทวสุนทร ปีท่ี 3 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง 

2. เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์แก่นักเรียนใน

โรงเรียนวัดเทวสุนทร 

รายละเอียด : โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนวัดเทวสุนทร ปีท่ี 3 

จัดโดย ฝ่ำยกิจกำรพิเศษและสื่อสำรองค์กร ซ่ึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ

เชิงสร้ำงสรรค์ จึงประสำนงำนกับคุณพรเพ็ญ จุฑำนิตย์ และทีมงำน

จำกบริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นวิทยำกรฝึกอบรม

ผู้เชี่ยวชำญในกระบวนกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนกิจกรรม 

เพื่อจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ในลักษณะกำรอบรมเชิงปฏิบัติ 

กำร เรื่องกระบวนกำรพัฒนำเชิงควำมคิดสร้ำงสรรค์แก่เยำวชน 

โดยมุ่งเน้นไปพัฒนำนักเรียนเพื่อให้สำมำรถใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์

ในกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีศักยภำพมำกขึ้น ได้จัดกิจกรรม     

ในวันท่ี 19 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมวัดเทวสุนทร 
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ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนวัดสายไหม ปีที่ 2 
วัตถุประสงค์ :   
1. เพื่อเผยแพร่งำนบริกำรวิชำกำรของคณะมนุษยศำสตร์สู่ชุมชน 
2. เพื่อช่วยท ำป้ำยบอกสถำนท่ีต่ำงๆภำยในวัด 
รายละเอียด : โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนวัดสำยไหม ปีท่ี 2 จัดโดย 
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษและสื่อสำรองค์กร ซึ่งได้ด ำเนินกำรท ำป้ำยบอกทำง 3 
ภำษำ (ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน) ให้กับวัดสำยไหม เพื่อ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมรู้แก่ผู้มำติดต่อทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศ เนื่องจำกคนท่ีเข้ำมำท ำกิจกรรมต่ำงๆในบริเวณ
วัดมีจ ำนวนมำก โดยแต่ละคนก็มีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่ำงกันไป กำรมี
ป้ำยแนะน ำสถำนที่ต่ำงๆในวัดก็น่ำจะมีส่วนช่วยจัดระเบียบภำยใน
บริเวณวัด และยังช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มำติดต่อ
อีกด้วย ซึ่งได้ส่งมอบในวันที่ 11 กันยำยน 2562 ณ วัดสำยไหม 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการ “BOTZA BLOSSOM” ท าดีเพ่ือน้อง คร้ัง
ที่ 8 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมควำมรู้และประสบกำรณ์ สร้ำงกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ให้แก่กลุ่มเยำวชนในแถบพ้ืนท่ีชนบท  พั ฒ น ำ คุ ณ 
ธรรม โดยปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนำแนว
ทำงกำรปลูกฝังนิสิตให้รู้จักกำรมีจิตสำธำรณะ  
รายละเอียด : ภำควิชำพฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ร่วมกับ

ชุมนุมนิสิตภำควิชำพฤกษศำสตร์ จ ำนวน 119 คน ในระหว่ำงวันที่ 7 

– 8 มกรำคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสบกเขียว หมู่ 6 ต ำบลศรีนำวำ 

อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก โดยมีกิจกรรมสัมมนำ

ละลำยพฤติกรรม กิจกรรมพัฒนำทักษะควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์ 

ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน"  

วัตถุประสงค ์: เพื่อเพิ่มควำมรู้ และประสบกำรณ์  

รายละเอียด : ผู้เข้ำอบรมนักเรียนโรงเรียนปิยชำติพัฒนำ ใน

พระรำชูปถัมภ์ฯ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก ครูและ

นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยำจำรย์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนำยก วันที่ 31 พฤษภำคม - 1 มิถุนำยน 2562 ณ 

โรงเรียนปิยชำติพัฒนำ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  อ ำเภอเมือง จังหวัด

นครนำยก 
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ชื่อโครงการ : ค่ายธรณีวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์  
รายละเอียด : ภำควิชำวิทยำศำสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยำศำสตร์ รับ

เชิญจำกโรงเรียนศรียำนุสรณ์ เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนธรณีวิทยำ ใน

รูปแบบกำรบรรยำย (โดยคณำจำรย์จำกภำควิชำวิทยำศำสตร์พื้น

พิภพ) และกิจกรรมกลุ่ม (โดยนิสิต ช้ันปีที่  4) แก่นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 300 คน ในวันท่ี 26 สิงหำคม 2562 

ชื่อโครงการ : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจำกแบบจ ำลอง 3 

มิติ เสมือนจริงของโบรำณสถำนส ำคัญในเมืองมรดกโลก โดยกำร

ถ่ำยภำพทำงอำกำศควำมละเอียดสูง ส ำหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) 

วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)  

เพื่อรองรับตลำดท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย 

รายละเอียด : พัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของท่ีระลึกด้ำนกำร

ท่องเท่ียวทำงศิลปะและวัฒนธรรมจำกแบบจ ำลอง 3 มิติ ของ

โบรำณสถำนส ำคัญ บริเวณเมืองประวัติศำสตร์สุโขทัยและเมือง

บริวำรและนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ โดยใช้เทคโนโลยี

กำรสร้ำงภำพ 3 มิติ จำกกำรบินถ่ำยภำพทำงอำกำศควำมละเอียด

สูงและกำรถ่ำยภำพรำยละเอียดสูงรอบโบรำณสถำน ร่วมกับ

เทคโนโลยี 3D Printing เพื่อใช้เป็นแบบจ ำลอง 3 มิติ ต้นแบบ ท่ี

ถูกสัดส่วนและออกแบบตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สินค้ำของท่ีระลึก

ต้นแบบ ส ำหรับผู้ประกอบกำรชุมชนและท้องถิ่น , SMEs, OTOP 

เพื่อน ำไปใช้ผลิตหรือประยุกต์ต่อยอดในกำรออกแบบและผลิต

ของท่ีระลึกท่ีมีคุณภำพสูง ท ำให้ชุมชนสำมำรถมีรำยได้และกำร

จ้ำงงำนมำกขึ้น  
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ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้เทคนิคการ
กลายพันธุ์เพ่ือสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นที่ 10” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อำจำรย์และนักวิจัยของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ใน

สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจัยทำงด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืชได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึง

วิธีกำรใช้เทคนิคกำรกลำยพันธุ์เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยทำง

พันธุกรรมและกำรคัดเลือกลักษณะที่กลำยพันธุ์มำใช้ในกำรปรับปรุง

พันธุ์พืช 

รายละเอียด : ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรในวันที่ 19-21 

ธ.ค. 2561 โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมได้แก่ อำจำรย์ นักวิจัย นักวิชำกำร

จำกกรมวิชำกำรเกษตร กรมกำรข้ำว กรมประมง และบริษัทเอกชนที่

ท ำงำนในด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งหมดจ ำนวน 14 คน กิจกรรม

กำรอบรมประกอบไปด้วยภำคบรรยำยและภำคปฏิบัติกำรทั้งนี้เพื่อให้

ผู้เข้ำร่วมอบรมได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรใช้เทคนิคกำรกลำย

พันธุ์เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมและกำรคัดเลือก

ลักษณะที่กลำยพันธุ์มำใช้เป็นพันธุ์พืชใหม่ต่อไป 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 9 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม รวมท้ังพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำน
กำรเพำะเลี้ยงจุลินทรีย์และกำรใช้จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค 
รายละเอียด : คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ร่วมกับสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สชวท.) จัด
ฝึกอบรมผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม สำขำกำรเพำะเลี้ยงจุลินทรีย์และกำรใช้
จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ในวันท่ี 17 – 21 ม.ิย. 2562 โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรม
จ ำนวน 71 คน ซ่ึงมำจำกหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ เช่น อำจำรย์ 
นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำร และพนักงำน
บริษัทเอกชน 
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ชื่อโครงการ : การจัดท าแผนและระบบบริหารความเสี่ยงภัย
พิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดี
และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวจังหวัดชำยฝั่งทะเลอัน
ดำมัน ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับสำกล เช่ือมโยงกำร
ท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ในกำรรับมือ
และบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติธรรมชำติ แผ่นดินไหวและสึนำมิ  
สร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำบุคคลำกรด้ำนบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
ธรรมชำติ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนำมิ ของจังหวัดชำยฝั่งทะเลอันดำ
มัน  
รายละเอียด : ให้ควำมรู้ด้ำนแผ่นดินไหว โดยจัดอบรมจ ำนวน 6 ครั้ง 

5 จังหวัด ในวันที่ 3 - 7 กันยำยน 2561 โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็น

นักเรียน และประชำชนท่ัวไปของพื้นที่ศึกษำ รวมทั้งสิ้น 240 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอย

เลื่อนที่คาดว่ามีพลัง รอยเลื่อนเมืองแหง  

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดท ำข้อมูลรอยเลื่อนที่คำดว่ำจะมีพลังของ

กลุ่มรอยเลื่อนเมืองแหง 

รายละเอียด : น ำเสนอผลงำนกำรศึกษำพฤติกรรมกำรเลื่อน

ตัวของรอยเลื่อนที่คำดว่ำจะมีพลังรอยเลื่อนเมืองแหงเพื่อ

เผยแพร่ควำมรู้เรื่องแผ่นดินไหวและจัดท ำแผนที่กลุ่มรอย

เลื่อนเมืองแหง ณ ห้องประชุมริมดอยรีสอร์ท อ ำเภอเชียง

ดำว จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  9 สิงหำคม 2562 โดย

กลุ่มเป้ำหมำยคือหน่วยงำนและประชำชนในพื้นที่ โดยมี

ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 110 คน 
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ชื่อโครงการ : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมควำมสำมัคคี สร้ำงจิตส ำนึกบุคลำกรของ
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีในกำรที่จะพัฒนำอำคำรและสถำนที่
ตลอดจนกำรรักษำควำมสะอำด กำรปลูกต้นไม้เพื่อให้ศูนย์วิจัย
นิวเคลียร์เทคโนโลยีมีควำมสะอำด เกิดควำมร่มรื่นสวยงำมและน่ำอยู ่ 
รายละเอียด : ทำงศูนย์ฯ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันพัฒนำและปลูก

ต้นไม้ประจ ำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 โดยมีบุคลำกร

ของศูนย์ฯ และนิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 8 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย

กำรท ำควำมสะอำดทั้งบริเวณภำยในศูนย์ ฯ และบริเวณรอบ ๆ 

ศูนย์ฯ ดูแลตัดแต่งต้นไม้และท ำควำมสะอำดภำยนอกอำคำรให้

สวยงำม จัดเก็บสำรเคมีในตู้เก็บสำรเคมีให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งำน 

ท ำควำมสะอำดและดูแลครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ภำยในศูนย์ฯ ให้มี

สภำพดีเพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและพร้อมใช้งำนได้ทันที 

ตลอดจนก ำจัดขยะหรือของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อควำมสะอำดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการ

บริจาค 
ชื่อโครงการ : ปันรัก ปันน้ าใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส 

วัตถุประสงค์ : เพื่อแบ่งปันน้ ำใจ ช่วยเหลือแบ่งเบำภำระของ

สถำนสงเครำะห์ เกิดควำมตระหนักถึงสังคมโดยรวมและเห็น

คุณค่ำของกำรเป็นมนุษย์ 

รายละเอียด : รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหำร บุคลำกร และนิสิต  เป็นตั วแทนคณะ

วิทยำศำสตร์ มอบเงินและสิ่งของ พร้อมท้ังเลี้ยงอำหำรเด็ก

พิกำรบ้ำนรำชำวดีหญิง ในโครงกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกำสมหำมงคล พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 

2562 "ปันรัก ปันน้ ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกำส" ในวันเสำร์ที่ 20 

กรกฎำคม 2562 ณ สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำน

รำชำวดีหญิง อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ทั้งสิ้น  63 คน 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ์
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : การปลูกหญ้าแฝกและพืชอื่นด้วยวิธีวิศวกรรมเพ่ือ
ป้องกันการพังทลายของลาดดิน ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 
บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของลำดคันทำง 
โดยใช้เทคนิคทำงวิศวกรรมในกำรปลูกหญ้ำแฝกและพืชอื่นๆ ในที่สูง
ชัน ในรูปแบบต่ำงๆ  
รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ร่วมกับคณะวนศำสตร์ จัด

โครงกำรศึกษำและออกแบบอุปกรณ์ส ำหรับโปรยเมล็ดพืชโดยใช้

อำกำศยำนไร้คนขับ เพื่อใช้โปรยเมล็ดหญ้ำแฝกและพืชอื่นในพื้นที่สูง

ลำดชันและเป็นอันตรำย เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของลำด พร้อมทั้ง

ได้ท ำแบบจ ำลองสำมมิติส ำหรับใช้ในกำรศึกษำกำรชะล้ำงพังทลำย

ของดิน ให้แก่ชุมชนบ้ำนอีต่อง จ.กำญจนบุรี เริ่มด ำเนินงำนตั้งแต่

วันที่ 1 ก.ค. 2562 และมีก ำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 1 ก.ค. 2563 โดย

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 

125,000 บำท 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองอบเนื้อสัตว์

แดดเดียวสู่ชุมชน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

เกษตรกรไทย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้

เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียวเพื่อกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำร

ผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย 

รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดกิจกรรมเผยแพร่

และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว 

ให้แก่กลุ่มครูและนักเรียนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 8 

แห่ง และเกษตรกรผู้ร่วมโครงกำรพัฒนำท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนำ

บ้ำนเกำะกำ จ.นครนำยก เมื่อเดือน ส.ค. – ก.ย. 2562  

ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม โ ค ร ง ก ำ ร ทั้ ง สิ้ น  2 0 5  ค น  โ ด ย ค ณ ะ

วิศวกรรมศำสตร์ ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 

125,000 บำท 
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ชื่อโครงการ : เผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตร

ของประเทศ เพ่ือยกระดับการเข้าถึงข้อมูลการวิจัยและน าไปสู่

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพชีวิต
โดยกำรน ำผลงำนวิจัยที่ เผยแพร่ผ่ำนระบบคลังข้อมูลกำรวิจัย
กำรเกษตรไทยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำผลผลิตกำรเกษตร และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนให้ขยำยกว้ำงขึ้น  
รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดโครงกำรเผยแพร่ระบบ

ศูนย์กลำงข้อมูลกำรวิจัยกำรเกษตรของประเทศ โดยร่วมกับ

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)  คัดเลือก

ชุมชนกลุ่ ม  Smart Farmer และ Smart Officer เข้ ำอบรมเ ชิง

ปฏิบัติกำร จ ำนวน 3 ชุมชน ได้แก่  ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี ศูนย์วิจัย

ข้ำวรำชบุรี จ.รำชบุรี และส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันท่ี 19-20 และ 23 ก.ย. 2562 มีผู้เข้ำอบรมทั้งสิ้น 96 คน  โดย

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ  จ ำนวน 

125,000 บำท 

ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่ชุมชนผู้เลี้ยงโคนม

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมไทย 

วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนำทักษะดิจิทัลเพื่อให้บุคลำกรภำครฐั

ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้ ให้บริกำรเกษตรกร ผู้

ให้บริกำรประชำชนทั่วไป และเพื่อวิเครำะห์และพัฒนำ

หลักสูตรแบบบูรณำกำรที่ เหมำะสม ส ำหรับกำรพัฒนำ e- 

Learning ในอนำคตส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ 

รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดอบรม“นวัตกรรม

กำรพัฒนำควำมสำมำรถของเกษตรกรสมำชิกสหกรณ์โคนม 

เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับกำรผลิตโค

และธุรกิจนม”  ให้แก่สหกรณ์โคนมขอนแก่น  ส ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงมนุษย์ ระหว่ำงเดือน ส.ค.- ก.ย. 

2562 รวม 9 วัน  โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์ สนับสนุน

งบประมำณ จ ำนวน 125,000 บำท 
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ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาการค านวณ กับงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

IoT บนแพลตฟอร์ม KidBright ในโรงเรียนส าหรับครูและนักเรียน

เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ : กำรพัฒนำทักษะควำมคิดเชิงระบบ กำรบูรณำกำร
กำรเรียนรู้แบบสะเต็ม มีเป้ำหมำยมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถคิด 
วิเครำะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำกำรทำงสังคมของ
นักเรียนท่ีจะตอบโจทย์นโยบำย Thailand 4.0  
รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดโครงกำร : ค่ำยวิทยำกำร

ค ำนวณ กับงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม IoT บนแพลตฟอร์ม KidBright 

ในโรงเรียน ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและครู จำก 15 

โรงเรียนทั่วประเทศ จ ำนวน 45  คน ท ำกิจกรรมร่วมกัน เน้นกำร

ออกแบบสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อแสดงให้เห็นกำรเรียนกำรสอน

ทำงด้ำนโครงงำนวิศวกรรมที่เช่ือมโยงกับกำรใช้ IoT และเพิ่มทักษะ

ควำมคิดเชิงระบบ ณ ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่  1 ส.ค. – 20 ต.ค. 2562  โดยคณะ

วิศวกรรมศำสตร์ ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 125,000 

บำท 

ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานทางวิชาการ

ส่ งมอบโปรแกรม Engineering Computer Program 

พร้อมอุปกรณ์ 

วัตถุประสงค์ : เป็นโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

ระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยจ ำปำสัก

สำธำรณรั ฐประชำธิป ไตยประ ชำชนลำว  และคณะ

วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทำงด้ำนกำรใช้โปรแกรมวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ 

รายละเอียด : ผู้บริหำรและคณำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์  ได้

เดินทำงไปแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ผลงำนทำงวิชำกำร และส่งมอบ

โปรแกรม “Engineering Computer Program”  พร้ อม

อุปกรณ์คอมพิว เตอร์  หนั งสือและต ำรำ ให้แก่คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยจ ำปำสัก ณ สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันท่ี 28 – 31 มกรำคม 

2562 โดยด ำเนินกำรต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำ 2 ปี 
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คณะศึกษาศาสตร ์
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายวิทย์จิตอาสา 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตได้รับกำรพัฒนำด้ำนจิตสำธำรณะ มี

คุณลักษณะควำมเป็นครูที่ดี และเป็นครูมืออำชีพ  พร้อมทั้งเปิดโอกำส

ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็น

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ยุคใหม่ และพื่อให้นักเรียนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไดร้บั

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะส ำคัญทำงวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ ำวัน ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์ 

รายละเอียด : กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนว STEM 

Education โดยแบ่งออกเป็นฐำนทั้งหมด 16 ฐำนเพื่อส่งเสริมแนวคิด

ทำงวิทยำศำสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ 4-6 และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ณ  โรงเรียน

บ้ำนวนท่ำแครง  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ   จังหวัดฉะเชิงเทรำ ระหว่ำง

วันที่ 27-29 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร

ทั้งหมด 121 คน 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิตและ

สิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายบัญชีพัฒนาชนบท คร้ังที่ 26

วัตถุประสงค์ : นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรฯได้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

และท ำกิจกรรมเพื่อสังคม และได้ลงพื้นที่ชนบทท ำงำน

ร่วมกันกับชุมชน 

รายละเอียด : ภำควิชำบัญชี จัดโครงกำรค่ำยบัญชีพัฒนำ

ชนบท ครั้งท่ี 26 โดยมีนิสิตภำควิชำบัญชี ปีท่ี 1 , 2 และ 4 

เข้ำร่วมจ ำนวน 80 คน เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ชำวค่ำยกับน้องๆนักเรียน โรงเรียนบ้ำนพลุสวรรค์ ต.พลุ

สวรรค์ อ.แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี โดยแบ่งออกเป็นฝ่ำย

วิชำกำร ฝ่ำยชุมชน และนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรฯได้เรียนรู้

จำกโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพในชุมชน โดยจัดขึ้น

ระหว่ำงวันท่ี 27 พฤษภำคม – วันท่ี 2 มิถุนำยน 2562 
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ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิต ด้านจิต
อาสา 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ และตระหนักใน
เรื่องสิ่งแวดล้อม 
2. สร้ำงทักษะควำมเป็นผู้น ำ ควำมสำมัคคี กำรท ำงำนเป็นทีม 
3. เพื่อให้เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 
รายละเอียด : โครงกำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรตลำด (หลักสูตรนำนำชำติ) จัดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต 
ด้ำนจิตอำสำ ส ำหรับนิสิตรุ่นท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำง วันท่ี  21 
– 22 กันยำยน 2562 ณ หำดเตยงำม อ่ำวนำวิกโยธิน อ ำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  มีกิจกรรมฟังบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่องแนวปะกำรัง 
ประโยชน์และควำมส ำคัญของแนวปะกำรัง พร้อมกับท ำกิจกรรมปลูก
ปะกำรังเพื่อช่วยฟื้นฟูแนวปะกำรัง โดยมีนิสิต และบุคลำกรโครงกำรฯ 
เข้ำร่วม จ ำนวน 58 คน 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่
ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมให้ค าปรึกษาและบริการ

ข้อมูลด้านการเงินแก่องค์กรชุมชนอิสลาม จังหวัดตรัง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเงิน และร่วม

ท ำโครงกำรกิจกรรมให้ค ำปรึกษำและบริกำร  ข้อมูลด้ำน

กำรเงินแก่องค์กรชุมชนอิสลำม  

รายละเอียด : โครงกำรหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรเงินประยุกต์ (ภำคพิเศษ)  ได้น ำนิสิต พร้อม

บุคลำกรของโครงกำรฯ รวมจ ำนวน 53 รำย จัดท ำโครงกำร

กิจกรรมให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลด้ำนกำรเงินแก่องค์กร

ชุมชนอิสลำม จังหวัดตรัง ในวันที่  25 มกรำคม 2562           

ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  มีผู้เข้ำร่วม 35 คน 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรำยวิชำ 01135515 กำร

ให้บริกำรวิชำกำรทำงกำรเงินแก่สังคม 
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการ
บริจาค 

ชื่อโครงการ : นิสิตจิตอาสา..ร่วมเพ่ือพัฒนาสังคมไทย 
วัตถุประสงค์ : ให้นิสิตในหลักสูตรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ตรง
จำกกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตท ำกิจกรรมจิตอำสำ
เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดี รู้จักช่วยเหลือสังคม อีกทั้งสร้ำงควำมสำมัคคี
ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ส ำคัญ 
รายละเอียด : โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (ภำคปกติ) 
ร่วมกับนิสิตช้ันปีที่ 1 และ ช้ันปีที่ 2  จัดโครงกำรนิสิตจิตอำสำ..ร่วมเพื่อ
พัฒนำสังคมไทย ระหว่ำงวันท่ี 24 - 25 สิงหำคม 2562 ณ โรงเรียน
ประถมศึกษำ “บ้ำนหมูสี” ต ำบลหมูสี อ ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ โดยจัดหำสิ่งของมำเพื่อบริจำคกับน้อง ๆ  นักเรียน และ
เข้ำเยี่ยมพบปะพร้อมท ำกิจกรรมจิตอำสำ โดยมีคณำจำรย์ และบุคลำกร
เข้ำร่วม จ ำนวน 55 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการบัญชีเพ่ิมรอยยิ้ม คร้ังท่ี 16 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรฯได้บ ำเพ็ญ

ประโยชน์ และท ำกิจกรรมเพื่อสังคม 

รายละเอียด : ภำควิชำบัญชี และโครงกำรปริญญำตรีกำร

บัญชี ภำคพิเศษ จัดโครงกำรบัญชีเพิ่มรอยยิ้ม ครั้งท่ี 16 เพื่อ

น ำสิ่งของเครื่องใช้ข้ำวสำรอำหำรแห้ง อุปกรณ์กำรเรียนและ

กีฬำไปบริจำค   ณ บ้ำนเด็กพระมหำไถ่พัทยำ (มูลนิธิคุณพ่อ

เรย์) ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวัน

เสำร์ท่ี 19 มกรำคม 2562 โดยมีนิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วม 

จ ำนวน 50 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการ “รับน้องเชิงสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เชิงน้อง
พ่ี” 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อฝึกให้นิสิตมีจิตส ำนึกที่ดี มีจิตอำสำช่วยเหลือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมให้นิสิต คณำจำรย์ และบุคลำกรได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีกำรเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
3. เพื่อสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพ 
รายละเอียด : โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (สปท.) จัด
กิจกรรม โครงกำร “รับน้องเชิงสร้ำงสรรค์ สำนสัมพันธ์เชิงน้องพ่ี” วันท่ี 
18 - 19 สิงหำคม 2562 ณ โรงเรียนขนงเหนือ จังหวัดนครนำยก โดย
เข้ำเยี่ยมชม บริจำคสิ่งของและท ำสันทนำกำรให้แก่น้อง ๆ นักเรียน
โรงเรียนขนงเหนือ โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 84 คน 

ชื่อโครงการ : นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตของโครงกำรฯ ภำคค่ ำ 

ได้ท ำกิจกรรมจิตอำสำร่วมกัน ซึ่งเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดี 

รู้จักช่วยเหลือสังคม อีกทั้งสร้ำงควำมสำมัคคีซึ่งเป็นคุณธรรม

ส ำคัญที่จะน ำพำตนเอง และกลุ่มหรือสังคมให้มีควำม

เ จ ริ ญ ก้ ำ ว ห น้ ำ  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ว่ำ “ส ำนึกดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ 

สำมัคคี” 

รายละเอียด : โครงกำรปริญญำโทสำขำบรหิำรธุรกิจ ภำคค่ ำ 

จัดกิจกรรมโครงกำร “นิสิตจิตอำสำร่วมพัฒนำสังคมไทย” 

ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 สิงหำคม 2562  ณ โรงเรียนเพชรบุรี

ปัญญำนุกูล จังหวัดเพชรบุรี โดยเข้ำเยี่ยมเพื่อเลี้ยงอำหำร

ว่ำง และบริจำคสิ่งของให้กับนักเรียน กำรจัดกิจกรรมมีนิสิต 

และบุคลำกรเข้ำร่วม จ ำนวน 156 คน    
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คณะประมง 

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชายฝ่ังอันดามัน 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรประมงและทรัพยำกรชำยฝั่งไปยัง กลุ่มเป้ำหมำยทุก
ระดับ ได้แก่ เกษตรกร ชุมชนชำยฝั่ง นักเรียน/นักศึกษำ/เยำวชน 
โรงเรียน/สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน และ
หน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./อบจ. ตลอดจนประชำชนทั่วไป 
เพื่อกำรพัฒนำ/อนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกำสในกำร
สร้ำงอำชีพ รำยได้ให้มีควำมเข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
รายละเอียด : คณะประมง โดยสถำนีวิจัยเพื่อกำรพัฒนำชำยฝั่งอันดำ
มัน ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 4 หลักสูตร ในพื้นที่
อ ำเภอสุขส ำรำญ จังหวัดระนอง ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 
พ.ศ.2562 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละหลักสูตรแตกต่ำงกันไป เช่น 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย  ชำวประมง 
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป เป็นต้น มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมทั้งสิ้น 449 คน 

ชื่อโครงการ : การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่าย

ชุมชนปูม้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปูม้า ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยำกรปูม้ำในอ่ำวไทย

ตอนบน ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ

ประมงแก่ชุมชนประมงบริเวณอ่ำวไทยตอนบน 
รายละเอียด : สถำนีวิจัยประมงสมุทรสงครำม ได้ด ำเนินกำร

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธนำคำรปูม้ำร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัด

สมุทรสำครและสมุทรสงครำม จ ำนวน 15 ชุมชน และ

ด ำเนินงำนอนุบำลลูกปูม้ำจนถึงระยะที่สำมำรถปล่อยคืนลงสู่

ธรรมชำติร่วมกับชำวบ้ำน และนักท่องเที่ยว จ ำนวน 35 คน 

ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครำม ซึ่งเป็นกำรด ำเนิน

กิจกรรมภำยใต้โครงกำร กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้ธนำคำรปูและ

เครือข่ ำย ชุมชนปูม้ำ เพื่ อ เพิ่ มผลผลิตปูม้ำ  (Portunus 

pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน ซึ่งจะน ำไปสู่ควำม

มั่นคงในกำรประกอบอำชีพประมงแก่ชุมชนประมง 
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2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการประมงและทรัพยากรทาง
ทะเล 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำร
ประมงและทรัพยำกรทำงทะเล  ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำร
ประมงและอำชีพที่เกี่ยวข้องให้มีควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน ตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
รายละเอียด : คณะประมง โดยภำควิชำ ศูนย์ สถำนีวิจัย ได้ด ำเนินกำร
ฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรประมงและทรัพยำกรทำงทะเล ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย จ ำนวน 18 หลักสูตร ในพ้ืนท่ีหลำยจังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร ชลบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี 
สมุทรสำคร อ่ำงทอง ขอนแก่น สุรินทร์ อุดรธำนี เพชรบุรี กระบี่ ในช่วง
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 – กันยำยน พ.ศ. 2562 มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ 
เกษตรกรที่มีอำชีพท ำกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ชุมชน ชมรม
ประมงต่ำง ๆ กลุ่มแม่น้ ำ ผู้น ำชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำ เยำวชน 
บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนและหน่วยงำนปกครอง
ท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป จ ำนวน 1 ,000 คน ทั้งนี้มีผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรรวมจำกทุกหลักสูตรทั้งสิ้น 1,704 คน 

ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า

ต้นทุนต่ าเชิงบูรณาการเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ

อาชีพอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต

อำหำรสัตว์น้ ำต้นทุนต่ ำโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
รายละเอียด : คณะประมง โดยศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีอำหำร

สัตว์น้ ำ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรผลิตอำหำร

สัตว์น้ ำต้นทุนต่ ำ โดยจัดกิจกรรมบรรยำย ประกอบกำรสำธิต

และฝึกปฏิบัติท ำอำหำรอัดเม็ดโดยใช้วัตถุในท้องถิ่นเป็น

ส่วนผสมเพื่อลดต้นทุน 5 สูตร ได้แก่ สูตรกล้วยสุก สูตรมัน

ส ำปะหลัง สูตรข้ำวโพด สูตรกำกมะพร้ำว และสูตรเศษ

อำหำรจำกครัวเรือน โดยจัดฝึกอบรม จ ำนวน 4 รุ่น ทั้ง

ภำยในคณะประมงและในพื้นที่จังหวัดอุทัยธำนี จังหวัด

ลพบุรี  และจังหวัดชัยภูมิ  ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์  - 

พฤษภำคม พ.ศ.2562 มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งสิ้น 170 คน 
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ชื่อโครงการ : การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปู
ม้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพ้ืนที่ทะเลไทย
ตอนบน 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยำกรปูม้ำในอ่ำวไทยตอนบน ซึ่งจะ
น ำไปสู่ควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพประมงแก่ชุมชนประมงบริเวณ
อ่ำวไทยตอนบน เพื่อจัดกำรควำมรู้และขยำยผลกำรวิจัยและนวัตกรรม
ให้เกิดธนำคำรปูม้ำชุมชนตำมแนวทำงที่เหมำะสม และมีศักยภำพเป็น
จุดเรียนรู้ และ/หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในรูปแบบศูนย์กำร
เรียนรู้ธนำคำรปูม้ำ  เพื่อสร้ำงศูนย์เรียนรู้ธนำคำรปูม้ำเพื่อเสริมทักษะ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรเพำะและอนุบำลลูกปูม้ำให้ได้ระยะตัวปู 
(crab stage) เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรอดตำยในแหล่งที่อยู่อำศัยตำม
ธรรมชำติในพื้นที่อ่ำวในตอนบน 
รายละเอียด : คณะประมง ด ำเนินกำรโครงกำร กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้
ธนำคำรปูและเครือข่ำยชุมชนปูม้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้ำ (Portunus 
pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน โดยสถำนีวิจัยประมงคลองวำฬ 
และสถำนีวิจัยเพื่อกำรพัฒนำชำยฝั่งอันดำมัน ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ รวมจ ำนวน 3 หลักสูตร โดย
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 477 คน 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1. กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายกระป๋อง คร้ังที่ 
30) ปีการศึกษา 2561 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนำชุมชน สร้ำงสิ่งที่เป็นรูปธรรม และมีควำม
ยั่งยืน  เพื่อพัฒนำศักยภำพนิสิต และเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิสิต
กับนิสิต และนิสิตกับชำวบ้ำน เพื่อให้นิสิตและชำวบ้ำนในชุมชนได้ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน 
รายละเอียด : ด ำเนินกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท สร้ำงสนำมบำส, 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่ องเล่น ,  ซ่อมแซมโต๊ะ -เก้ำอี้ ,  สอนเสริม
ภำษำอังกฤษ และสุขลักษณะให้นักเรียน, ฝึกหัดน้องท ำสิ่งขอประดิษฐ์
จำกวัสดุเหลือใช้ และจัดงำนปีใหม่ให้น้องนักเรียน ณ โรงเรียนบ้ำนง้ิว 
ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำงวันท่ี 
8 – 13 มกรำคม 2562  จ ำนวนผู้เข้ำร่วม คือ นิสิตคณะกรรมกำร
โครงกำร จ ำนวน 45 คน และนิสิตเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 38 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเกียร์-อะตอม-กระป๋อง อนุรักษ์

ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2561 
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 

บ ำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นกำร

สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนิสิตคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ และคณะวิทยำศำสตร์ 
รายละ เอี ยด  : นิสิ ตคณะอุตสำหกรรม เกษตร คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะวิทยำศำสตร์ ทุกช้ันปี จ ำนวน 44 

คน ร่วมกันด ำเนินกำรจัดท ำฝำยชะลอน้ ำ ณ วัดลิ้นช้ำง ต ำบล

ยำงน้ ำกลัดเหนือ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ระหว่ำงวันท่ี 18 – 20 มกรำคม 2562 
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ชื่อโครงการ : โครงการ อก. เพ่ือสังคม (AI SOCIETY) ปีการศึกษา 
2561 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อปลูกฝังแนวปฏิบัติจิตอำสำและจิตสำธำรณะให้แก่
นิสิตคณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
รายละเอียด : นิสิตคณะอุตสำหกรรมเกษตร จ ำนวน 131 คน จิตอำสำ
ร่วมพัฒนำพื้นที ่ณ คณะอุตสำหกรรมเกษตร และอำคำรศูนย์เรียนรวม 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2562 และวันที่ 17 
กุมภำพันธ์ 2562 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการวันพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี 
2562 
รายละเอียด : พัฒนำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ เมื่อวันเสำร์ที่ 14 
กันยำยน 2562 ณ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ โดยมีคณำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิตทุกช้ันปี เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 250 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งท่ี 8/62 

รายละเอียด : วันที่ 31 สิงหำคม 2562 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ประวุฒิ แย้มยลงำม รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและกิจกำร

พิ เ ศษพร้ อมด้ ว ย  หน่ ว ยกิ จ ก ำรนิ สิ ตและนิ สิ ตคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ มก. ร่วมกิจกรรมโครงกำรปันรักสู่น้อง 

ครั้งท่ี 8/62 ที่จัดโดยหน่วยพัฒนำและฝึกอบรมนิสติ งำนวินัย

และพัฒนำศักยภำพนิสิต กองกิจกำรนิสิต มก. ณ สถำนแรก

รับเด็กชำยปำกเกร็ด บ้ำนภูมิเวท 
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ชื่อโครงการ : โครงการค่ายอาสาพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น
สัญจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รายละเอียด : วันท่ี 2 มิถุนำยน 2562 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรเมศ 
ก ำ แ ห ง ฤ ท ธิ ร ง ค์  ค ณ บ ดี ค ณ ะ ส ถ ำ ปั ต ย ก ร ร ม ศ ำ ส ต ร์ 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประวุฒิ แย้มยลงำม รองคณบดีฝ่ำย
กิ จกำรนิสิ ตและกิ จกำรพิ เศษ  ได้ ล งพื้ นที่  " ชุมชนท่ ำฉลอม " 
ต.ท่ำฉลอม อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร เพื่อเยี่ยมอำจำรย์ 
บุคลำกร และนิสิต ที่ด ำเนินกิจกรรมอำษำทำสีใน "โครงกำรค่ำยอำสำ
พัฒนำศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นสัญจร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์" 
เฉลิมพระเกียรติ"พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร  
มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 10)" ณ ชุมชนท่ำ
ฉลอม จ.สมุทรสำคร 

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายอาสาพัฒนา 16 

รายละเอียด : วันที่ 8 มกรำคม 2562 ผศ.ดร.ปำรเมศ ก ำ

แหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ พร้อมด้วย 

ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงำม รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและ

กิจกำรพิเศษ อ.ดร.ปฏิพล ยอดสุรำงค์  ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ำย

กิจกำรนิสิต นำยเพทำย ค ำสวัสดิ์   หน่วยกิจกำรนิสิต ได้

เดินทำงไปเยี่ยมและส่งก ำลังใจให้นิสิตสถำปัตย์เกษตร ใน

กิจกรรม "ค่ำยอำสำพัฒนำ 16" ณ โรงเรียนต ำรวจตระเวณ

ชำยแดนเทคนิคอำสำ 1 ต ำบลแม่อุสุ อ ำเภอท่ำสองยำง 

จังหวัดตำก 
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คณะสังคมศาสตร์ 
1. กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : สานสัมพันธ์จิตวิทยาคลินิกเพ่ือสังคม 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อน ำเทคนิคทำงด้ำนจิตวิทยำคลินิก จัดกิจกรรม
ให้กับผู้รับบริกำรสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำนรำชำวดี (ชำย) 
เพื่อผ่อนคลำยควำมเครียด 
รายละเอียด : กำรจัดท ำกิจกรรมโดยใช้หลักกำร เทคนิควิธีทำง
จิตวิทยำคลินิกให้กับผู้รับบริกำร บ้ำนรำชำวดีชำย อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 30 มีนำคม 2562  กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับบริกำร 
(เด็กและเยำวชน) ในสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำนรำชำวดี 
(ชำย) จ ำนวน. 60 คน 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : ถอดบทเรียนการท างานในด้านจิตวิทยา

คลินิก กับภารกิจถ้ าหลวง 13 หมปู่า 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตสำขำจิตวิทยำคลินิกช้ันปีที่ 4 ได้

จัดสัมมนำวิชำกำรด้ำนจิตวิทยำคลินิกให้กับนิสิต นักศึกษำ 

บุคลำกรทำงด้ ำนจิ ตวิทยำคลินิ ก  และผู้ สนใจทั่ ว ไป

รายละเอียด : กำรจัดสัมมนำวิชำกำรด้ำนจิตวิทยำคลนิิก โดย

มีนักจิตวิทยำคลินิกผู้ที่ปฏิบัติกำรในภำรกิจถ้ ำหลวง กับเด็ก

และโค้ชท่ีติดอยู่ในถ้ ำหลวง ขุนน้ ำนำงนอน ถ่ำยทอดควำมรู้

ในกำรบ ำบัด ฟื้นฟู ในภำรกิจนี้ โดยใช้เทคนิคทำงด้ำน

จิตวิทยำคลินิก วันท่ี 29 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม

สยำม สค . 1-501 คณะสั งคมศำสตร์  มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ กลุ่มเป้ำหมำย  นิสิต นักศึกษำ สำขำจิตวิทยำ 

บุลำกรด้ำนจิตวิทยำคลินิก และผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้เข้ำร่วม

ประมำณ 180 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการให้การปรึกษาผู้ที่มีความคิดฆ่า 
ตัวตาย ปีที่ 3 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสังเกตและช่วยเหลือผู้ที่มีควำม
ทุกข์ใจ โดยใช้ทักษะกำรให้กำรปรึกษำทำงจิตวิทยำ เพื่อให้เข้ำใจสภำพ
จิตใจผู้ที่มีควำมคิดฆ่ำตัวตำย รวมถึงช่วยให้ผู้ที่มีควำมคิดฆ่ำตัวตำย 
ตระหนักถึงกำรมีคุณค่ำของชีวิต และหำทำงออกท่ีเหมำะสมของปัญหำ
ได้ 
รายละเอียด : เป็นกำรอบรมให้ควำมรู้ ฝึกปฏิบัติกำร ร่วมกับสมำคม
สะมำริตันส์แห่งประเทศไทย โดยใช้เทคนิคกำรให้กำรปรึกษำทั้ง
รำยบุคคล ทำงโทรศัพท์ กำรเขียนข้อควำม (Text message) รับฟัง
ด้วยใจ กับผู้ที่มีควำมทุกข์ใจ ผู้ที่มีควำมคิดฆ่ำตัวตำย ให้มีกำรเห็น
คุณค่ำในตนเองเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงร่วมกันหำทำงออกที่เหมำะสมของ
ปัญหำที่เกิดขึ้น ณ ห้องจัดอบรม สค.2 ห้อง 501 คณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วันที่  16-17 กุมภำพันธ์  2562 โดย
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักจิตวิทยำ ผู้ให้กำรปรึกษำ ผู้สนใจ มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 50 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่

สังคม : นวัตกรรมทางสังคม (CSR คณะสังคมศาสตร์) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อน ำควำมรู้ทำงวิชำกำรตำมสำขำวิชำต่ำง 

ๆ ทำงสังคมศำสตร์  ให้บริกำรแก่ประชำชนในชุมชนใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
รายละเอียด : โครงกำรดังกล่ำวด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือน 

ตุลำคม – ธันวำคม 2561 รวมระยะเวลำทั้งสิ้น 2 เดือน โดย

ผู้เข้ำประกวดในโครงกำรทั้งสิ้น 10 กลุ่ม เป็นนิสิตคณะ

สังคมศำสตร์ ท ำกิจกรรมภำยใต้กำรแนะน ำของอำจำรย์ท่ี

ปรึกษำแต่ละโครงกำร ท ำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่

ชุมชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เริ่มโครงกำร

ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 จนเสร็จสิ้น ในวันอังคำรที่ 4 

ธันวำคม 2561 ได้ให้ทั้ง 10 กลุ่มน ำเสนอผลงำนและคลิป

วิดีโอกิจกรรม ทีมละ 15 นำท ี
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ชื่อโครงการ : โครงการการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีที่ 2 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับสังคมด้ำนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสนุัขบ้ำ และเพื่อสร้ำงควำมตระหนกั
เกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำท้ังในคนและสัตว์เลี้ยง 
รายละเอียด : คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 5 ครั้ง โดยกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวจัดเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับสังคมด้ำน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำและเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักเกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำท้ังในคนและสัตว์เลี้ยง 
ทั้งนี้กำรจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำว คณะสังคมศำสตร์ 
ได้รับควำมร่วมมือจำกคณำจำรย์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะเทคนิค
กำรสัตวแพทย์ และสถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย ในกำรให้ข้อมูลโรค
พิษสุนัขบ้ำที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน รวมถึงร่วมให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจแก่ชุมชน และโรงเรียนต่ำง ๆ ให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ชื่อโครงการ : สังคมสู่ชุมชน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อนิสิตได้น ำควำมรู้ของสำขำวิชำทั้ง 7 

สำขำวิชำในคณะสังคมศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ

ชุมชน  นิสิตมีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กำรช่วยเหลือชุมชนบรเิวณ

ใกล้เคียง เสริมสร้ำงคุณลกัษณะบัณฑติที่พ่ึงประสงค์ที่ก ำหนด

โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้กับนิสิตผู้เข้ำร่วม 

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2562 สโมสรนิสิตคณะ

สังคมศำสตร์ ร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตคณะ

สังคมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม สังคมสู่ชุมชนขึ้น ณ 

ชุมชนท่ำทรำย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ทั้งนี้

กิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเด็นกำร

อยู่ร่วมกันบนควำมหลำกหลำยทำงเพศ รวมถึงควำมเข้ำใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษำ ซึ่งมีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วม

กิจกรรมประมำณ 30 คน โดยได้รับควำมร่วมมือและควำม

อนุเครำะห์อย่ำงดีจำกประธำนชุมชน และสมำชิกในชุมชน 
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คณะเศรษฐศาสตร์ 
1. กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการ “ค่าย ABEC (Agbus-econ Camp) คร้ังที่ 
4” 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อช่วยในกำรพัฒนำโรงเรียน สื่อกำรเรียนกำรสอน 
รายละเอียด : คณะเศรษฐศำสตร์ ได้จัดโครงกำร “ค่ำย ABEC (Agbus-
econ Camp)” ครั้งที่ 4 เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงควำมแตกต่ำงของ
โอกำสทำงกำรศึกษำ และควำมเพียบพร้อมของปัจจัยในกำรด ำรงชีพท่ี
มีควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงมำกในปัจจุบันโดยหวังให้ผู้เข้ำร่ วมโครงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือและพัฒนำควำมพร้อมดังกล่ำวแก่สถำนศึกษำ
ที่ยังขำดควำมพร้อม ตลอดจนได้เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี กำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่น และกำรเสียสละเพื่อส่วนรวม  โดยจัดขึ้น ระหว่ำงวันที่ 
19-21 เมษำยน 2562  ณ โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร อ.เมือง จ.อ่ำงทอง 
จ ำนวนผู้ เข้ำร่วม 150 คน  ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนิสิตสำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์ เกษตรและสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร  (ทุกช้ันปี )  
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ รวม 150 
คน ยอดเงินร่วมบริจำคทั้งสิ้นจ ำนวน 56,500 บำท 

ชื่อโครงการ : ค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 26 

วัตถุประสงค์ : เพื่อน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประโยชน์ของ

วิธีกำรสหกรณ์ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในท้องถิ่น  นิสิตได้

พัฒนำตนเองในด้ำนกำรอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น กำรส่งมอบ

ควำมรู้และควำมเสียสละที่ได้จำกกำรลงมือปฏิบัติ 
รายละเอียด : โครงกำรค่ำยควำมรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งท่ี 26

จัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี 25-30 มกรำคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขำ

ถ้ ำกุญชร ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.รำชบุรี มีกำรจัดกิจกรรมท ำ

ควำมสะอำดพ้ืนท่ีภำยในบริเวณในโรงเรียน จัดท ำลำน

กิจกรรม (BBL) ส ำหรับพัฒนำกำรเรียนรู้ของเยำวชนใน

โรงเรียน ทำสีตึกเรียน ซ่อมแซมส่วนช ำรุดของอำคำร โต๊ะ 

เก้ำอี้ สื่อกำรเรียนกำรสอน และเครื่องเล่น ปลูกต้นไม้ปรับภมูิ

ทั ศน์  แ ล ะ เสริ มสร้ ำงกิ จกรรมควำมรู้ ให้ กั บนั กเรี ยน 

กลุ่มเป้ำหมำยนิสิตสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ปี 1-4 จ ำนวน 

120 คน 
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2. กิจกรรมดา้นการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผล
กระทบจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้นักวิจัยมีศักยภำพในกำรประเมินผลกระทบที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นได้และน ำเสนอผลกระทบนั้นต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
เศรษฐศำสตร์กำรประเมินผลกระทบและสำขำวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียด : เป็นกำรบรรยำย และฝึกปฏิบัติ  ให้กับนักวิจัยที่ได้รับ
กำรสนับสนุนทุนวิจัยจำก สวก. ในปีงบประมำณ 2562   (1) วันที่    
23–24 เมษำยน 2562 ณ สถำบันเกษตรำธิกำร  มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพฯ (2) วนัท่ี 30 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 
2562 ณ ชั้น 3 ห้อง 301 อำคำรวชิรำนุสรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
บำงเขน กรุงเทพฯ (3) วันที่ 16 – 17 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรม  
ฮอลิเดย์ กำร์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (4) วันที่ 3 – 4 มิถุนำยน 2562  
ณ สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพฯ ผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 120 โครงกำร 

ชื่อโครงการ : การบริหารการเงินด้วยเทคโนโลยีทาง

การเงิน Fintech ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 รุ่นที่ 4 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เศรษฐกิจดิจิทัล , เทคโนโลยี Cloud Computing , Big Data 

, พื้นฐำนเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (Fintech) และกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรมทำงเทคโนโลยีดิจิทัล 
รายละเอียด : เป็นโครงกำรที่จัดขึ้นให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม

เกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรบริหำรกำรเงินสมัยใหม่ใน

ยุคดิจิทัล สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรอบรมไปใช้กับ

กำรบริหำรกำรเงินได้จริง จัดอบรมระหว่ำงวันท่ี 6-9 มีนำคม 

2562 ณ โรงแรม KU Home โดยผู้เข้ำอบรมต้องผ่ำนกำร

อบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นบุคลำกร

ฝ่ำยบริหำร ผ่ำยจัดกำร ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออม

ทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 40 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ 
หลักสูตร “การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 
20 
วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำนหลักกำรบัญชีและมำตรฐำน
กำรบัญชีสหกรณ์ สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยข้อมูลงบกำรเงิน และ
รำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนได้ และเพื่อให้ควำมรู้หลัก
และเทคนิคกำรจัดท ำงบกระแสเงินสดและกำรวิเครำะห์งบกระแสเงิน
สด   ควำมรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์งบกำรเงินและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงบัญชี   ควำมรู้หลักและเทคนิคกำรจัดกำรข้อมูลทำงบัญชีเพื่อกำร
วำงแผนท้ังระยะสั้นและระยะยำวรวมถึงควำมรู้พ้ืนฐำน กำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีเพื่อกำรบริหำรสหกรณ์  
รายละเอียด : เป็นกำรจัดกำรอบรมเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูล
ทำงบัญชี ในแต่ละหัวข้อ มีกำรท ำ Work Shop โดยระยะเวลำที่จัด
ตั้งแต่วันที่ 19-24 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรม KU Home ผู้เข้ำร่วม
อบรมจะได้รับปะกำศนียบัตรรับรองผลกำรอบรม โดยต้องเข้ำอบรมไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของเวลำกำรอบรมทั้งหมด กลุ่มเป้ำหมำยจะเป็น
บุคลำกรฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยจัดกำร ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออม
ทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร : การเพ่ิม

ศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้น

พ้ืนฐาน รุ่นที่ 1 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำนและกำรเตรียมตัวพร้อม

เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์   จริยธรรมผู้ตรวจสอบ

กิจกำร   มีควำมรู้กำรบัญชีสหกรณ์และหลักกำรควบคุม

ภำยในเพียงพอท่ีจะน ำไปใช้ในกำรตรวจสอบ และกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ 

รายละเอียด : จัดโครงกำรอบรมเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรมเป็น

ผู้ตรวจสอบกิจกำรที่มีควำมรู้เรื่องกำรตรวจสอบและเป็น

พื้นฐำนที่จะศึกษำกำรเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์อย่ำง

มืออำชีพระดับสูงต่อไป ระยะเวลำกำรจัดวันที่ 29-31 พ.ค. 

2562 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร ไม่

ว่ำจะเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร สมำชิก ในองค์กร

สหกรณ์ และบุคคลทั่วไป มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 116 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร : การเพ่ิมศักยภาพผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำนและกำรเตรียมตัวพร้อมเป็นผู้
ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์  จริยธรรมผู้ตรวจสอบกิจกำร  มีควำมรู้กำร
บัญชีสหกรณ์และหลักกำรควบคุมภำยในเพียงพอที่จะน ำไปใช้ในกำร
ตรวจสอบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนสหกรณ์  
รายละเอียด : จัดโครงกำรอบรมเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรที่มีควำมรู้เรื่องกำรตรวจสอบและเป็นพื้นฐำนที่จะศึกษำกำรเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์อย่ำงมืออำชีพระดับสูงต่อไป ระยะเวลำกำร
จัดงำนวันที่ 6-8 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ท่ีสนใจ
เข้ำร่วมโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร สมำชิก ใน
องค์กรสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 49 คน 

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการ

บริจาค 
ชื่อโครงการ : โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อร ำลึกถึงวันสหกรณ์แห่งชำติและในโอกำสวัน

ครบรอบ  7 ปีจัดตั้ ง โครงกำรหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (ภำคพิเศษ) คณะเศรษฐศำสตร์ 

และเพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับเด็กท่ีด้อยโอกำสให้สำมำรถ

ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขและเติบโตเป็นเยำวชนท่ีมีคุณภำพ

ในสังคม 

รายละเอียด : เป็นโครงกำรท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนมีกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรำงวัล 

มอบสิ่งของต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนและเลี้ยง

อำหำรกลำงวัน เมื่อวันท่ี 27 ก.พ. 2562 ณ สถำนสงเครำะห์

เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนิสิตหลักสูตรวิทยำ

ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ ชั้นปีท่ี 2 มี

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 94 คน 
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายปศุสัตว์ คร้ังท่ี 20 (The 20th livestock 
camp) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนำเกษตรกรในพื้นที่โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
และประสบกำรณ์ด้ำนกำรปศุสัตว์และกำรประกอบอำชีพ เพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืนด้ำนปศุสัตว์ ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือกับเกษตรกร และ
ส่งเสริมประสบกำรณ์ให้นิสิตโดยน ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำลงมือปฏิบัติจริง  
รายละเอียด : คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ
เทคนิคกำรสัตวแพทย์ ด ำเนินโครงกำรขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 
ระหว่ำงวันท่ี 30 พ.ค. 2562 ถึงวันท่ี 6 มิ.ย. 2562 ณ โรงเรียนบ้ำนเพกิ 
(รัฐสำมัคคี) อ.โนนประชำสูง จ.นครรำชสีมำ กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ 
กำรท ำวัคซีนในโค กระบือ สุนัข และแมว กำรเก็บตัวอย่ำงอุจจำระ/
เลือด เพื่อตรวจหำไข่พยำธิและวินิจฉัยโรค และกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำร
สุขำภิบำลสัตว์ โดยกำรพึ่งพำตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แนวพระรำชด ำริ รวมถึงกำรจัดนิทรรศกำร กำรอบรมให้ควำมรู้ และ
กิจกรรมจิตอำสำด้ำนต่ำงๆ กลุ่มเป้ำหมำยคือเกษตรกร ประมำณ 120 
คน 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง
เจ้าของและสุนัข ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงเจ้ำของ
และสุนัขด้วยกำรดูแลสุนัขอย่ำงใกล้ชิดด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
เลี้ยงสุนัขอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และลดกำรปล่อย
ทิ้งสุนัข 
รายละเอียด : โครงกำรหำบ้ำนใหม่ให้สุนัขจรจัดของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรฯ ณ สวนศรีนคร
เขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร ในวันที่ 10 ก.ค. 
2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรดูแล
สุขภำพสัตว์ด้วยตนเอง กำรควบคุมประชำกรสุนัขและแมว 
พฤติกรรมสุนัขและกำรฝึกสุนัขเบื้องต้น และกำรจัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ ปลูกจิตส ำนึกให้คนในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหำ
สุนัขจรจัดอย่ำงยั่งยืน กลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชนกลุ่มผู้
เลี้ยงและรักสุนัข และประชำชนในพื้นที่ โดยมีผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 51 คน 
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2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการกระจายความรู้ด้านการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี
รวมถึงการฝึกสุนัข ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของสุนัข ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรเลี้ยงและฝึก
สุนัข เพื่อลดปัญหำกำรทอดท้ิงสุนัข  
ร า ย ล ะ เ อี ย ด  : โ ค ร ง ก ำ ร ห ำ บ้ ำ น ใ ห ม่ ใ ห้ สุ นั ข จ ร จั ด ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรฯ ณ คณะเทคนิคกำรสัตว
แพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในวันท่ี 15 กันยำยน 2562 กิจกรรม
ท่ีจัดขึ้นเป็นกำรบรรยำยเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัขและแนวทำงกำร
ปรับพฤติกรรม กำรฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “ปรับพฤติกรรมสุนัขด้วย
วิธีกำรทำงบวก” กลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชนกลุ่มผู้เลี้ยงและรักสุนัข 
โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 43 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกสุนัขจรจัดเพ่ือหาบ้านใหม่ 
ปีงบประมาณ 2562 
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสุนัขให้พร้อมที่
จะถูกรับอุปกำระ และให้ควำมรู้กับนิสิตและบุคลำกร ในกำร
ปรับพฤติกรรมสุนัขให้ลดควำมก้ำวร้ำว ดุร้ำย และเช่ือฟัง
ค ำสั่งเบื้องต้น 
รายละเอียด : โครงกำรหำบ้ำนใหม่ให้สุนัขจรจัดของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรฯ ณ คณะเทคนิค
กำรสัตวแพทย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 29 
มิถุนำยน 2562 ถึงวันที่ 27 กรกฎำคม 2562 กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเป็นกำรบรรยำยและกำรฝึกปฏิบัติสุนัขให้เช่ือฟังค ำสั่ง 
“นั่ง ชิด หมอบ คอยด้ำนข้ำง คอยด้ำนหน้ำ คอยด้ำนหลัง” 
ได้อย่ำงถูกต้อง โดยทีมวิทยำกรจำกกองก ำกับกำรสุนัขต ำรวจ  
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นสุนัขในโครงกำรฯ นิสิต และบุคลำกรของ
คณะฯ โดยมีสุนัขที่ได้รับกำรฝึก จ ำนวน 15 ตัว และมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 34 คน 
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คณะสิ่งแวดล้อม 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนป่าในกรุง ปตท.        
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ของนิสิตทำงด้ำน
ทรัพยำกรชีวภำพ  
รายละเอียด : คณำจำรย์ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
สิ่งแวดล้อม ได้พำนิสิตระดับปริญญำโทและปรญิญำเอก จ ำนวนทั้งหมด 
36 คน และคณำจำรย์ จ ำนวน 14 คน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 50 คน ใน
วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 9:00 – 12:00 น. เข้ำศึกษำดูงำน
นอกสถำนที่  ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ป่ ำในกรุ ง ปตท. เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 

ชื่อโครงการ : วิจัยก่อนชั้นเรียน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมให้แก่นิสิตในระดับ
ปริญญำโท-เอก 
รายละเอียด : คณำจำรย์ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะสิ่งแวดล้อม ได้พำนิสิตระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 
จ ำนวนทั้งหมด 36 คน และคณำจำรย์ จ ำนวน 14 คน รวม
จ ำนวนทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 18-20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนควำมรู้
พื้นฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม และทัศนคติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ณ โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
  Corporate  Social  Responsibility  Report : CSR 2019 

  

ชื่อโครงการ : การศึกษาดูงานโรงเรียนชาวนาและชาวนา 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นกำรส่งเสริม/เพิ่มทักษะกำรเรียนรู้ของนิสิต
ทำงด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
รายละเอียด : คณำจำรย์ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
สิ่งแวดล้อม ได้พำนิสิตระดับปริญญำโทและปรญิญำเอก จ ำนวนทั้งหมด 
36 คน และคณำจำรย์ จ ำนวน 14 คน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 50 คน ใน
วันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 9:00 – 12:00 น. เข้ำศึกษำดูงำน
นอกสถำนที่ ณ โรงเรียนชำวนำ และชำวนำ กรมกำรข้ำว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพชีวิต โครงการ
ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ 
วัตถุประสงค์ : สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในโครงกำร และเพื่อ
ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงประชำกร เศรษฐกิจ 
สังคม และทัศนคติที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
รายละเอียด : วันที่ 11 ถึงวันที่ 14 กันยำยน 2562 อำจำรย์
จำกคณะสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ด้ำนระบบ
ไฟฟ้ำแรงสูงและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมร่วมกับกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย บริเวณชุมชนในเขตป่ำอนุรักษ์ 
และด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกครัวเรือนตัวอย่ำงทั้งหมด 857 
ครัวเรือนตัวอย่ำง ในจังหวัดน่ำน แพร่ และล ำปำง 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียด : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดกิจกรรม
ศึกษำทรัพยำกรธรรมชำติ  ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
สิ่ งแวดล้อม ณ อุทยำนแห่งชำติ เขำใหญ่ จั งหวัดนครรำชสีมำ  
เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้กับบุคลำกรในกำรอนุรักษ์และ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ ได้มีกำรประชุมกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณ ภ ำ พ ก ำ ร ศึก ษ ำ เ พื ่ อ มุ ่ ง สู ่ ค ว ำ ม เ ป ็น เ ล ิศ  ( EdPEx )  ม ำ
ประยุกต์กับ ก ำ ร ว ำ งแผ นแล ะก ำ รปฏิบัติภ ำ รกิจ ให้ส ำ เ ร ็ จ
ลุล่วงด้วยดี ให้สอดคล้องกับนโยบำยของคณบดีและข้อเสนอแนะจำก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในระหว่ำงวันท่ี 26 – 28 มกรำคม พ.ศ. 
2562 
 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่
ความรู้ 
รายละเอียด : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
จัดกิจกรรมกำรอบรมกำรท ำวิทยำนิพนธ์ผ่ำนระบบ iThesis 
ปีละ 24 ครั้ง และกำรอบรมกำรใช้งำนระบบ iThesis สัญจร 
3 วิทยำเขต เพื่อให้นิสิตและอำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรใช้งำนระบบ iThesis โดยนิสิตสำมำรถจัดท ำรูปแบบกำร
พิมพ์วิทยำนิพนธ์เป็นมำตรฐำนเดียวกัน อำจำรย์ที่ปรึกษำ
สำมำรถตรวจสอบวิทยำนิพนธ์ของนิสิตได้อย่ำงต่อเนื่อง และ
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับทำง สกอ. และส ำนักหอสมุด เพื่อ
เผยแพร่วิทยำนิพนธ์ฉบับเต็มทำงอินเตอร์เน็ตได้อย่ำงรวดเร็ว 
โดยจัดฝึกอบรมให้กับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำทั้งไทยและ
ต่ำงชำติ  อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
วัตถุประสงค์  : เพื่ อ เป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดี  ถวำยแด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงให้ควำมส ำคัญกับป่ำไม้ และเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กร รวมทั้งให้บุคลำกรได้รับทรำบ ถึงผลกำรด ำเนินงำน ตระหนักใน
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อองค์กร 
รายละเอียด : สถำบันฯ จัดโครงกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร ในระหว่ำงวันที่ 4 – 5 ก.ค. 
2562 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรทั้งสถำบันฯ 
รวมถึงกำรรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ และนโยบำยกำรบริหำร
แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตของสถำบันฯ และเนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีบรมรำชภิเษก พุทธศักรำช 2562 สถำบันฯ จึงจัดให้มี
กิจกรรมปลูกป่ำ เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ และอนุรักษ์ธรรมชำติไป
พร้อมกัน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (มูลนิธิชัย
พัฒนำ) จ.เพชรบุรี โดยมีบุคลำกรสถำบันฯ เข้ำร่วมกิจกรรม 143 คน 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่
ความรู้ 
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคนิคการท าไอศกรีมเพ่ือ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม และเพื่อถ่ำยทอดเทคนิคกำรผลิตไอศกรีม
เบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำไปประยุกต์ใช้ในอนำคต 
รายละเอียด : กิจกรรม “กำรถ่ำยทอดเทคนิคกำรท ำไอศกรีม
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน” ให้แก่กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนจำกต ำบลเก่ำย่ำดี จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 10 คน จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. พ.ศ.2561 ณ สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร โดยมีนำงสำวสุภัคชนม์ คล่องดี  ต ำแหน่ง
นักวิจัยช ำนำญกำร สังกัดฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและแปรรูป 
เป็นวิทยำกรผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม
เพื่อสังคมท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันฯ และบริษัท 
น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด 
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ชื่อโครงการ : การสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม Food Science โรงเรียน
ปราโมชวิทยารามอินทรา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อประสำนงำนจัดหำผู้เ ช่ียวชำญด้ำนต่ำงๆ ของ
สถำบันฯ ในกำรเป็นวิทยำกรในกิจกรรมชุมนุม Food Science ของ
โรงเรียนปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ ที่มีควำมเหมำะสมในกำรสร้ำง
ทัศนคติที่ดีของนักเรียนในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้อง
ในอนำคต 
รายละเอียด : กิจกรรมชุมนุม Food Science ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 
2/2561 และ 1/2562 จัดขึ้นในทุกวันศุกร์ของเดือน ตั้งแต่เดีอนพฤศจิ
กำยน 2561 – กุมภำพันธ์ 2562 และเดือนมิถุนำยน – กันยำยน 2562 
ณ โรงเรียนปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร โดย
สถำบันฯ สนับสนุนบุคลำกรของสถำบันฯ ในกำรเป็นวิทยำกร จ ำนวน 
16 คน รวมทั้งหมด 30 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และด้ำนโภชนำกำรให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรำโมชวิทยำรำมอินทรำ 

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
การบริจาค 
รายละเอียด : สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรจัด
โครงกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ำยกำรตลำด  
โดยกำรสนับสนุนและมอบผลิตภัณฑ์สถำบันค้นคว้ำฯ ให้แก่
หน่วยงำน ชมรมค่ำยอำสำพัฒนำ เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน โดยแบ่งเป็น
ชมรมค่ำย/อำสำภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 5 
ชมรม/สโมสร และชมรมค่ำย/อำสำภำยนอกมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ จ ำนวน 4 ชมรม/สโมสร คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น
จ ำนวน 9,340 บำท 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้  มก. ประจ าปี 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำพื้นที่รอบอำคำรและสถำนที่ท ำงำนให้มี
ควำมสะอำดร่มรื่น สวยงำม เพื่อรณรงค์และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 7 
ส. ภำยในหน่วยงำน 
รายละเอียด : ให้บุคลำกรในสังกัดท ำควำมสะอำดและร่วมกันปลูก
ต้นไม้บริเวณสนำมหญ้ำหน้ำและบริเวณโดยรอบอำคำรสุวรรณวำจกกสิ
กิจ และร่วมท ำกิจกรรม 7 ส. ภำยในอำคำรและภำยในห้องท ำงำน โดย
มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 44 คน เมื่อวันเสำร์ที่ 14 กันยำยน 2562 เพื่อสร้ำง
ควำมร่มรื่น และควำมสะอำดภำยในและภำยนอกอำคำร และยังช่วย
สร้ำงพื้นที่สีเขียวแก่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้เพิ่มมำกขึ้น 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่
ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างฝันนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์     
สู่เส้นทาง มก.ประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
เห็นควำมส ำคัญของกำรวิจัยตลอดจนรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ด้ ำนวิ จั ยทำงวิทยำศำสตร์และน ำ ไป เขี ยนและจัดท ำ
โครงงำนวิจัยระดับนักเรียน 
รายละเอียด : สวพ.มก. เป็นผู้มีส่วนร่วมสร้ำงนักวิทยำศำสตร์
รุ่นเยำว์   เพื่อให้สั งคมไทยเป็นสังคมฐำนควำมรู้ ด้ วย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยคัดเลือกนักเรียนจำก
โรงเรียนต่ำงๆ อย่ำงน้อย  1 โรงเรียน ประโยชน์จำกกำรได้
เ ข้ ำ ร่ วม โคร งกำรคื อ เด็ กนั ก เ รี ยนจะ ได้ ค วำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ในกำรใช้เครื่องมือและเทคนิคทำงวิทยำศำสตร์ 
เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศ   ในภำพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ (ห้อง Gift) โรงเรียนปำกเกร็ด จ. นนทบุรี 
ช้ัน ม. 5 จ ำนวน 29 คน ได้เข้ำรับกำรฝึกสอนควำมเป็น
นักวิทยำศำสตร์ ฝึกท ำงำนวิจัยและนวัตกรรม ระหว่ำง 7-18 
ตุลำคม 2562 
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ชื่อโครงการ : ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ : ผลิตสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และข่าวสารวิจัย ให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ 
รายละเอียด : ผลิตสื่อวิดีโอเร่ืองป่าพรุควนเคร็ง เผยแพร่ผ่านทาง 
Facebook : KURDINEWS 
https://www.facebook.com/KURDINewsclips/videos/215463
2274837751/ 
เผยแพร่ 21 กันยำยน 2562 
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดไฟไหม้ป่ำควนเครง็ เกิด
ท่ีไหน เกิดอย่ำงไร และมีปัจจัยอะไรที่ท ำให้เกิดขึ้น ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้อง
กับชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ในบริเวณป่ำ จังหวัดนรำธิวำส จะต้องปฏิบัติ 
หลีกเลี่ยงและเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ ภัยธรรมชำติที่อำจจะเกิดขึ้น 
 

ชื่อโครงการ : ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ : ผลิตสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และข่าวสารวิจัย ให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ 
รายละเอียด : ผลิตสื่อวิ ดีโอเรื่องแก้วิกฤติปลาทูไทย 
เผยแพร่ผ่านทาง Facebook : KURDINEWS 
https://www.facebook.com/KURDINewsclips/videos
/2446880002199957/ 
เผยแพร่ 21 สิงหำคม 2562 
จำกปัญหำจ ำนวนประชำกรปลำทูน้อยลง ดังนั้นประชำชน
ต้องตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และจ ำเป็นต้องมี
มำตรำกำร หรือกำรปฏิบัติของชำวประมงที่อำศัยอยู่บริเวณ
อ่ำว ที่จับปลำที่ถูกต้อง มีกำรควบคุมและให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน และตรวจสอบได้ ร่วมกับกำรอนุรักษ์และเพำะพันธ์ุ
ปลำทูเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นกำรช่วยกันรักษำทรัพยำกร
ทำงธรรมชำติที่ส ำคัญไว้ 
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ชื่อโครงการ : ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ : ผลิตสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และข่าวสารวิจัย ให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ 
รายละเอียด : ผลิตสื่อวิดีโอเรื่องปลาททู าไมถึงส าคัญ เผยแพร่ผ่าน
ทาง Facebook : KURDINEWS 
https://www.facebook.com/KURDINewsclips/videos/358515
034817184/ 
เผยแพร่ 24 สิงหำคม 2562 
ปลำทูเป็นอำหำรที่อยู่คู่กับคนไทยมำแต่อดีต และมีสำรอำหำรส ำคญั 
เชน่ โอเมก้ำ 3 แต่ด้วยสภำพแวดล้อมและวิถีควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนไดเ้ปลี่ยนแปลงไปผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชำติ 
ท ำให้จ ำนวนประชำกรปลำทูน้อยลง ถึงเวลำที่คนไทยควรเข้ำใจว่ำปลำ
ทูท ำไมถึงส ำคญั 
 
 

ชื่อโครงการ : ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ : ผลิตสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และข่าวสารวิจัย ให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ 
รายละเอียด : ผลิตสื่อวิดีโอเร่ืองระบบรายงานสภาพฝุ่น
ละอองทางอากาศ แบบออนไลน์  เผยแพร่ผ่านทาง 
Facebook : KURDINEWS 
https://www.facebook.com/KURDINewsclips/videos
/318917412107947/ 
เผยแพร่ 8 พฤษภำคม 2562 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มีส่วนช่วยและรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยกำรจัดท ำระบบรำยงำนสภำพฝุ่นละอองทำง
อ ำ ก ำ ศ  เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช น ช น ที่ อ ำ ศั ย อ ยู่ ใ น บ ริ เ ว ณ
กรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑลได้ทรำบและวำงแผนใน
กำรเตรียมพร้อมหรือตัดสินใจที่จะท ำกิจกรรมอะไรได้บ้ำงใน
แต่ละวัน และเฝ้ำระวังหรือปฏิบัติอย่ำงไรเพื่อป้องกันตนเอง
จำกฝุ่น PM 2.5 เมื่อจ ำเป็นต้องออกไปเผชิญกับมลพิษทำง
อำกำศภำยนอกอำคำรสถำนที่พักพิง หรือไม่ควรจะออกจำก
บ้ำนเมื่อมีควำมค่ำ PM 2.5 อยู่ ในระดับที่ควรหลีกเลี่ยง      
ค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนด 
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ชื่อโครงการ : ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ : ผลิตสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และข่าวสารวิจัย ให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ 
รายละเอียด : ผลิตสื่อวิดีโอเร่ืองปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านทาง 
Facebook : KURDINEWS 
https://www.facebook.com/KURDINewsclips/videos/380489
625905397/ 
เผยแพร่ 25 พฤษภำคม 2562 
กำรประเมินค่ำของปัญหำฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบทำงเศรษฐกิจ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ำเรำสูญเสียเงินไปเทำ่ไหร่กับมลพิษท่ีเกิดขึ้น ปัจจัยต่ำงๆ
ที่มีผลต่อกำรเกดิมลพิษทำงอำกำศหำกไดร้ับกำรแกไ้ขและคุ้มค่ำแกก่ำร
ลงทุนเพื่อไม่ให้ประชำชนต้องป่วย ล้มหำยตำยจำก ด้วยสำเหตุคณุภำพ
ชีวิตที่แย่ลงทุกวันๆ หำกเรำมีกำรประเมินค่ำควำมเสียหำยที่เกิดจำกฝุ่น 
PM 2.5 แล้วทรำบว่ำเรำสูญเสียไปเท่ำไหร่ ข้อมลูเหล่ำนีส้ำมำรถน ำไป
ประกอบกำรตัดสินใจ และเพื่อเปน็แนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยของ
รัฐบำล เพื่อแก้ไขปญัหำ PM 2.5 ต่อไป 
 
 

3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
การบริจาค 
ชื่อโครงการ : บริจาควัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการประชา 
สัมพันธ์ในสถานศึกษา มอบให้ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริ
พงษ์ธรรมนิมิต 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรใช้ประชำสัมพันธ์
กำรศึกษำ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์ มีบอร์ดในกำรติด
ผลงำน หรือประชำสัมพันธ์ 
รายละเอียด : สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. ได้บริจำค
อุปกรณ์  อำทิ เ ช่น  ซุ้ มจั่ ว ไม้  จ ำนวน 3 ตั ว   ชุดป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 14 ชุด พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ส ำหรับ
จัดบอร์ดโชว์ ประชำสัมพันธ์ผลงำนของนักเรียน ศูนย์เด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (บ้ำนเรียนแห่งรักและคนดี) 
เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึกษำให้กับ 
นักเรียนในศูนย์ดังกล่ำว ต่อไป 
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ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
1. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมส าหรับบุคลากร มก. หรือบุคคล
ทั่วไป 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ และเพิ่มควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
รายละเอียด : ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ จัดโครงกำรฝึกอบรมส ำหรับ
บุคลำกร มก. หรือบุคคลทั่วไป อำยุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เนื่องในโอกำส
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 พระบำทสมเด็จพระวชริ
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว หลักสูตร "โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ ำวันกับวัยเก๋ำ" และ 
"สนุกกับถ่ำยและตกแต่งภำพสวยด้วยมือถือ" ในวันที่ 22-23 สิงหำคม 
2562 และ 29-30 สิงหำคม 2562 ณ อำคำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์ กับงานสร้างสรรค์นวัตกรรม 
IoT บนแพลตฟอร์ม KidBright ในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำรพัฒนำทักษะควำมคิดเชิงระบบ กำร
ท ำงำนเป็นระบบ ตลอดจนกำรสร้ำงทักษะสมัยใหม่ใน 
ศตวรรษที่ 21 
รายละเอียด : ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  ร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ซึ่งมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สนับสนุน
แนวคิดสะเต็มศึกษำ โดยบูรณำกำรควำมรู้กำรประยุกต์
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้
กระบวนกำรทำงวิศวกรรมแบบสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรเขียน
โปรแกรมผ่ำนไมโครคอนโทรเลอร์ เน้นสร้ำงสรรค์ผลงำนที่
เป็นประโยชน์ เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เน้นให้เป็นตัวอย่ำง
ค่ำยที่บูรณำกำรกำรเรียนรู้จำกศำสตร์ในหลำยๆ ด้ำนเข้ำ
ด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทำงให้นักเรียนได้สร้ำงผลงำนต่อยอด
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้ำงนวัตกรรมที่ทันสมัย ใน
แนวคิด Internet of Things เพื่อสนับสนุน Thailand 4.0 
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ชื่อโครงการ : ค่ายโค้ดด้ิงเพ่ืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกำรพัฒนำนักเรียนให้สร้ำงสรรค์ คิดเป็น ใช้
เทคโนโลยีดึงควำมรู้มำคิด หรือประยุกต์เข้ำสู่โครงงำน กำรทดลอง กำร
วิจัยที่ใช้งำนได้ 
รายละเอียด : ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ จัดโครงกำรฝึกอบรมส ำหรับ
บุคลำกร มก. หรือบุคคลทั่วไป อำยุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เนื่องในโอกำส
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 พระบำทสมเด็จพระวชริ
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว หลักสูตร "โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ ำวันกับวัยเก๋ำ" และ 
"สนุกกับถ่ำยและตกแต่งภำพสวยด้วยมือถือ" ในวันที่ 22-23 สิงหำคม 
2562 และ 29-30 สิงหำคม 2562 ณ อำคำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

ชื่อโครงการ : ค่ำยกิจกรรมเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
ผ่ำนกำรโค้ดดิ้ง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อนักเรียนได้สนุกกับกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณ กำรโค้ดดิ้งที่บูรณำกำรกับวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
รายละเอียด : มีกำรน ำอุปกรณ์ชุด KidBright และ ไมโครบิต  
ชุดส่วนขยำย Extendsion board และเซนเซอร์ มำเป็น
อุปกรณ์ประกอบในกำรท ำกำรทดลอง ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะ
แบ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ จ ำนวน 
2 รุ่น ๆ ละ 40 คน 
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ชื่อโครงการ : ค่ำยเยำวชนสมองแก้ว (Crystal Brain Youth Camp) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เยำวชนได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ ำเป็นในอนำคต พัฒนำและเป็นเวทีให้เยำวชนไทยได้แสดง
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์อย่ำงเต็มที่ 
รายละเอียด : เน้นกำรเรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิตซึ่งได้แก่  "ชีวิต", 
"กำรแก้ปัญหำ" , "ควำมคิดสร้ำงสรรค์" และ “เทคโนโลยีสมัยใหม”่ คือ
เป้ำหมำยส ำคัญที่อยำกให้เกิดกำรเรียนรู้ขึ้นกับเยำวชนไทยทุกคน ค่ำย
แห่งนี้จึงได้มีกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมและบรรยำกำศต่ำง ๆ ภำยในค่ำย
อย่ำงลงตัว เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งสำมมิติเหล่ำนี้ไปพร้อม ๆ กับควำม
สนุกสนำนท้ำทำย 

ชื่อโครงการ : โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่พันธกิจของหน่วยงำน และเพ่ิม
ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รายละเอียด : ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เปิดให้หน่วยงำนทั้ง
ภำยใน ภำยนอกประเทศ เข้ำเยี่ยมชม ศึกษำดูงำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมทั้งน ำเสนอพันธกิจ เพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ควำมก้ำวหน้ำ ทันสมัยของศูนย์ข้อมูล และ
บริกำรทำงด้ำนสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้
เป็นที่รู้จักกับหน่วยงำนต่ำง ๆ แบง่เป็นภำยในประเทศจ ำนวน 
10 หน่วยงำน รวม 326 คน ภำยนอกประเทศ (บังคลำเทศ) 
จ ำนวน 12 รุ่น รวม 307 คน 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรรับนักศึกษำฝึกงำน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ
จริงในงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รายละเอียด : ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมกำรรับนักศึกษำ
ฝึกงำนในสำขำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งด้ำนซอฟต์แวร์ 
และฮำร์ดแวร์ เป็นประจ ำทุกปี เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ฝึก
ปฏิบัติงำนจริง โดยมีระยะเวลำ 3 เดือนโดยประมำณ มีกำรปัจฉิมนิเทศ
หลังจบกำรฝึกงำน น ำเสนอผลงำนที่ได้ท ำในช่วงเวลำที่ฝึกงำน มี
จ ำนวนทั้ งสิ้ น  7  คน จำกมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์  2  คน 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2 คน มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 2 
คน และมหำวิทยำลัยศรีปทุม 1 คน 

2. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
การบริจาค 

ชื่อโครงการ : สัมมนำบุคลำกร/กิจกรรมเพื่อสังคม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อค้นข้อมูลให้กับนักเรียน 
รายละเอียด : ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ จัดให้มีกำรสัมมนำ
บุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรม
บริจำคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้ำนลุ่มผึ้ง จังหวัด
กำญจนบุ รี  เ มื่ อ วั นที่  25  มกรำคม  2562  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน อันเป็นกำร
พัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งค้นหำ
ควำมรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
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ชื่อโครงการ : ประชำสัมพันธ์เชิงรุก/กิจกรรมเพื่อสังคม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อแบ่งปันน้ ำใจใหก้ับนักเรียนชนบทที่ขำดแคลน และ
ให้โอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนสำรสนเทศ 
รายละ เอี ยด  : ส ำนักบริ กำรคอมพิ ว เตอร์  ด ำ เนิน โครงกำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกประจ ำทุกปี โดยก ำหนดกิจกรรมบริจำคเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้ำนลุ่มผึ้ง จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 
มกรำคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนให้กับ
นักเรียน อันเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
ค้นหำควำมรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
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ส านักบริหารการศึกษา 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย “ปลูกความ
เป็นไทยสู่ใจสากล” “Singha Arsa Cultural tourism”  
รายละเอียด : ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติ ส ำนักบริหำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ร่วมมือกับสิงห์อำสำ (บริษัทบุญรอดบริวเวอ
รี่ จ ำกัด) ได้ด ำเนินกิจกรรมทัศนศึกษำและบ ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงศิลปวัฒนธรรมไทย “ปลูกควำมเป็น
ไทยสู่ใจสำกล”ประจ ำปี 2562 “Singha Arsa Cultural tourism” ณ 
จังหวัดเชียงรำย ในวันเสำร์ที่ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 โดยเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยกำรศึกษำนำนำชำติ ได้พำนิสิตต่ำงชำติของมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ จ ำนวน 10 คน ไปสอนภำษำอังกฤษไปร่วมสอน
ภำษำอังกฤษ  ทำสีอำคำรเรียน  แจกเสื้อกันหนำว รวมทั้งท ำอำหำร
แจกแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้ำนวำวี และเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เช่น 
กำรช่วยชำวบ้ำนที่อำศัยบริเวณถ้ ำขุนน้ ำนำงนอนเกี่ยวข้ำว กำรทัศน
ศึกษำที่วัดร่องขุนและพิพิธภัณฑ์บ้ำนด ำ ท่ีจังหวัดเชียงรำย 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย “ปลูก
ความเป็นไทยสู่ใจสากล”ประจ าปี 2562 “Singha Arsa 
Cultural tourism” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายละเอียด : ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติ ส ำนักบริหำร
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ร่วมมือกับสิงห์อำสำ 
(บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ ำกัด) ได้ด ำเนินกิจกรรมทัศนศึกษำ
และบ ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่  2 ภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงศิลปวัฒนธรรมไทย “ปลูกควำมเป็นไทยสู่
ใจสำกล”ประจ ำปี 2562 “Singha Arsa Cultural tourism” 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสำร์ที่ 14 กันยำยน พ.ศ.2562 
โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติได้พำนิสิตต่ำงชำติของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 38 คน ไปร่วมสอน
ภำษำอังกฤษ รวมทั้งทำสีสนำมเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดปู่เจ้ำ 
และเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เช่น กำรหว่ำนและด ำนำ รวมทั้ง
เรียนรู้ควำมส ำคัญของกระบือที่มีมำแต่โบรำณถึงปัจจุบัน ที่
หมู่บ้ำนอนุรักษ์ควำยไทย จงัหวัดสุพรรณบุรี 
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กองกิจการนิสิต 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : พลังเกษตร พลังนิสิต พลังจิตอาสา  
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกำสท ำควำมดีถวำยเป็นพระรำช
กุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
2. เพื่อพัฒนำปรับปรุงพื้นที่ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้สะอำด
ยิ่งข้ึน 
รายละเอียด : งำนวินัยและพัฒนำศักยภำพนิสิต กองกิจกำรนิสิต จัด
พิ ธี ถ วำยพระพร ชัยมงคล เนื่ อ ง ในวั น เ ฉลิ มพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ 
พ ร ะ ว ชิ ร เ ก ล้ ำ เ จ้ ำ อ ยู่ หั ว แ ล ะ พัฒน ำ ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่ ภ ำ ย ใ น
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้แก่ บริเวณประตูวิภำวดี ประตูงำมวงศ์
วำน 1 สวน 100 ปี และซอยพหลโยธิน 45 ในวันเสำร์ที่ 27 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีนิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 538 คน 

ชื่อโครงการ : รณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นิสิตได้ทรำบถึงโทษ พิษภัยของ
ต่อต้ำนสิ่งเสพติด รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
2. เพื่อให้นิสิตเห็นควำมส ำคัญของกำรดูแลรักษำสุขภำพ
ร่ำงกำยให้แข็งแรง 
รายละเอียด : งำนวินัยและพัฒนำศักยภำพนิสิต กองกิจกำร
นิสิต จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ผ่ำนคลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนสิ่งเสพติด และ บรรยำยใน
หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้กำรป้องกันภัยสิ่งเสพติด” ในวันที่ 26 
มิถุนำยน 2562 โดยมีนิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 75 คน 
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2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : อบรมเยาวชนหลักสูตร “จิตอาสาพระราชทาน 904”  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษตัรยิ์ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีสืบสำนพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว และเกิดแรงบันดำลใจในกำรเป็นจิตอำสำ กำรสร้ำงควำมดี 
เชิดชูคนท ำควำมดี สร้ำงสังคมของคนดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ได้รับกำรปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเผยแพร่แก่บุคคลอื่นๆ 
รายละเอียด : งำนวินัยและพัฒนำศักยภำพนิสิต กองกิจกำรนิสิต 
ร่วมกับหน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ 904 จัดกิจกรรม
บรรยำยหัวข้อ “สถำบันพระมหำกษัตริย์ กับประเทศไทย” ณ ห้อง
ประชุมสุธรรม อำรีกุล อำคำรสำรนิ เทศ 50 ปี  มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ในวันเสำร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2561 โดยมีนิสิตและ
บุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวน 638 คน  

ชื่อโครงการ : สัปดาห์ขับเคลื่อนพลังนิสิต พลังจิตอาสา
วัตถุประสงค์ : เพ่ือร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี 
ด้วยหัวใจ” ตำมแนวพระรำชด ำริ และเชิดชูเกียรตินิสิตรวมทั้ง
องค์กรกิจกรรมนิสิตที่มีผลงำนด้ำนจิตอำสำ รวมทั้งแสดงผล
กำรด ำ เนิ น งำนด้ ำนจิ ตอำสำของนิ สิ ตมหำวิ ทยำลั ย 
เกษตรศำสตร์ 
รายละเอียด : จัดขึ้นระหว่ำงวันที่  25 เมษำยน – 31 
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมี
นิสิต เข้ ำร่ วมจ ำนวน 812 คน กิจกรรมประกอบด้วย 
นิทรรศกำรแสดงผลงำนด้ำนจิตอำสำ    กิจกรรมจิตอำสำ  
กิจกรรมเสวนำ   กิจกรรมภำรกิจจิตอำสำ และกิจกรรมจิต
อำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจ ถวำยพระบำทสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 
ชื่อโครงการ : โครงการปันรักสู่น้อง  
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้นิสิตได้ทรำบถึงปัญหำของสังคม นิสิตได้มีโอกำส
แบ่งปัน มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ด้วยโอกำส รวมทั้งเด็กๆในสถำน
สงเครำะห์ได้รับควำมสุขและควำมสนุกจำกกิจกรรม และนิสิตได้รู้จัก
กำรวำงแผนและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
รายละเอียด : ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 ม.ค. 62 ณ บ้ำนรำชำวดีชำย นิสิตเข้ำ
ร่วมจ ำนวน 50 คน  
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.พ. 62 ณ บ้ำนภูมิเวท นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 64 คน
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 23 มี.ค. 62 ณ บ้ำนนนทภูมิ นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 24 คน
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 เม.ย. 62 ณ บ้ำนรำชำวดีชำย นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 46 
คน 
ครั้งที่ 5 วันที่ 4 พ.ค. 62 ณ บ้ำนมหำเมฆ นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 13 คน
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 22 มิ.ย. 62 ณ บ้ำนนนทภูมิ นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 30 คน
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 6 ก.ค. 62 ณ บ้ำนภูมิเวท นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 65 คน 
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 31 ส.ค. 62 ณ บ้ำนภูมิเวท นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 51 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเ พ่ือ
สภากาชาดไทย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตรู้จักเสียสละเวลำส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นเวทีสร้ำงสรรค์ในกำรแสดงออกซึ่งกำร
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม นิสิตเกิดควำมภำคภูมิใจในกำรได้
เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ท ำประโยชน์เพื่อสังคม และเกิดจิตส ำนึกที่ดี
ในกำรท ำตนให้เป็นประโยชน์ 
รายละเอียด : โครงกำรจัด ณ ห้องบรรยำยและจัดกิจกรรม 
ช้ัน 1 กองกิจกำรนิสิต อำคำรระพีสำคริก 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 ม.ค. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 381 คน 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 5 ก.พ. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 102 คน 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1 มี.ค. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 220 คน 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 1 เม.ย. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 209 คน 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 1 พ.ค. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 203 คน 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 18 มิ.ย. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 79 คน 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 8 ก.ค. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 38 คน 
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 5 ส.ค. 62 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 180 คน 
ครั้งท่ี 9 วันท่ี 2 ก.ย. 62 ผู้เข้ำร่วจ ำนวน 47 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการอ่านออกเสียงเพ่ือคนตาบอด  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นิสิตที่มีจิตอำสำได้รวมกลุ่มกันท ำประโยชน์เพื่อ
สังคม นิสิตรู้จักเสียสละเวลำส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
รายละเอียด :  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 ก.พ. 62 ณ ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  
นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ค. 62 ณ ห้องบรรยำยและจัดกิจกรรม ช้ัน 1 กอง
กิจกำรนิสิต  นิสิตเข้ำร่วมจ ำนวน 46 คน 
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ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
1. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ 

ชื่อโครงการ : จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “หลักการผลิตผัก
ไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชำชนรับประทำนผักผลไม้วันละ 
400 กรัมต่อคนต่อวัน ตำมค ำแนะน ำขององค์กำรอนำมัยโลก เพื่อช่วย
ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นโรคที่เกิดจำก
พฤติกรรมสุขภำพเป็นหลัก 
รายละเอียด : น ำเสนอคุณภำพ และควำมปลอดภัย ด้ำนกำรบริโภคผกั
ไฮโดรโพนิกส์ ควำมรู้เบื้องต้นกำรผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ กำรจัดกำร
ฟำร์ม กำรจัดกำรโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ในกำรปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ 
และกำรจัดกำรสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช รวมทั้งกำรจัดเก็บและท ำลำยของ
เ สี ย  ณ  อ ำ ค ำ ร ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ภ ำ ค วิ ช ำ พื ช ส ว น  ค ณ ะ เ ก ษต ร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน แปลง 1 มีผู้เข้ำร่วม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่ คุณครู เจ้ำของฟำร์ม และผู้สนใจทั่วไป 

ชื่อโครงการ : จัดสัมมนาวิชาการเร่ือง “ฝ่าวิกฤติโรงหีบ
น้ ามันปาล์มดิบขนาดเล็กสู่การผลิตน้ ามันปาล์มดิบเกรดพ
รีเมียมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน (แบบแก๊สซิ
ไฟเออร์)” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตน้ ำมันปำล์มดิบของโรงหีบน้ ำมัน
ขนำดเล็กให้ได้คุณภำพเทียบเท่ำน้ ำมันปำล์มดิบเกรดพรีเมียม 
รายละเอียด : น ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ทั้งภำคทฤษฏีและ
ภำคปฏิบัติ มำช่วยแก้ปัญหำให้กับผู้ประกอบกำรโรงหีบน้ ำมัน
ปำล์มขนำดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
สำมำรถผลิตน้ ำมันปำล์มดิบเกรดพรีเมียมได้จริง ณ ห้อง 602 
อำคำรกฤษณำชุติมำ ภำควิชำเคมี  คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันท่ี 23 กันยำยน พ.ศ. 2562 
ผู้เข้ำร่วมงำน ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบกำรหีบโรงน้ ำมัน
ขนำดเล็ก หน่วยงำนรำชกำร และบุคคลทั่วไป รวมผู้ เข้ำร่วม
งำนท้ังสิ้นจ ำนวน 51 คน 
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ชื่อโครงการ : จัดฝึกอบรม เร่ือง “การเลี้ยงไหมอีร่ีเป็นอาชีพเสริม
รายได้” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เข้ำใจถึง
ลักษณะกำรเจริญเติบโตของหนอนไหมอีรี่ 
รายละเอียด : ฝึกปฏิบัติกำรเลี้ยงหนอนไหมอีรี่ กำรเก็บรักษำใบพืช
อำหำร และกำรเพำะขยำยพันธุ์ไข่ไหมอีรี่ สอนกำรเก็บใบพืชอำหำร 
ได้แก่ ใบมันส ำปะหลัง ควรเก็บที่ 30% ของต้น เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อผลผลิตหัวมัน ณ ต ำบลตำกฟ้ำ อ ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ 
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมจ ำนวน 
10 คน 

ชื่อโครงการ : กำรประชุม “เปิดบ้ำนงำนวิจัยศูนย์ฯ ไผ่ มก.” 
(BambooKU Research Open House) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อน ำเสนอและเผยแพร่ผลงำนวิจัยของศูนย์
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนไผ่ 
รายละเอียด : น ำเสนอผลงำนวิจัยของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรด้ำนไผ่ ตั้งแต่มีกำรจัดตั้ง แลกเปลี่ยนควำมรู้ทำง
วิชำกำร และเผยแพร่งำนวิจัยของศูนย์ฯ ให้เข้ำถึงในทุกกลุ่ม
บุคคล รวมถึงประชำสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักในทำง
วิชำกำรมำกยิ่งขึ้น ณ ตึกวนศำสตร์ 72 ปี คณะวนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
มีผู้เข้ำร่วมงำน ได้แก่ หน่วยงำนข้ำรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  นัก
ธุรกิจส่วนตัว  เกษตรกร/ผู้ประกอบกำร  ครู/อำจำรย์/นักวิจัย 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
195 คน 
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ส านักงานทรัพย์สิน 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Waste Management) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้ทุกส่วนตระหนักในกำรลดปริมำณ
ขยะอย่ำงยั่งยืน และสร้ำงควำมร่วมมือให้กับทุกส่วนในเรื่องกำรแยก
ขยะ เพื่อลดปริมำณขยะที่ต้องน ำไปก ำจัด  
รายละเอียด : ผศ.รัชด ชมพูนิช รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำเชิง
ยุทธศำสตร์และสื่อสำรองค์กร  ผศ.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ฝ่ำยพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์และสื่อสำรองค์กร และบุคลำกรส ำนักงำน
ทรัพย์สิน ประชุมชี้แจงแนวทำงปฏิบัติ KU SAY NO & Go For Green 
ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย กับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำภำยใต้กำร
ดูแลของส ำนักงำนทรัพย์สิน โดยขอควำมร่วมมือให้ยึดหลกักำรแนวทำง
ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อลดปริมำณขยะพลำสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง มี
ร้ำนค้ำเข้ำร่วมปฏิบัติกำร รวมทั้งสิ้น 151 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 89 ของ
กลุ่มร้ำนค้ำเป้ำหมำยทั้งหมด 169 ร้ำน 

ชื่อโครงการ : โครงการ KU Night Eat & Read 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดบริกำรพ้ืนท่ีอ่ำนหนังสือให้แก่นิสิต ช่วง
เตรียมตัวสอบกลำงภำคและปลำยภำค นอกเวลำปกติ 20.00 
น.-06.00 น. ณ ห้องโถงรับประทำนอำหำร โรงอำหำรกลำง 1 
และจัดบริกำรอำหำรคำวหวำน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (ฟรี) 
พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  
รายละเอียด : ส ำนักงำนทรัพย์สิน มุ่งเน้นกำรจัดบริกำรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนิสิต ลดปัญหำควำมขำด
แคลนพื้นที่อ่ำนหนังสือในช่วงเตรียมตัวสอบของนิสิตที่พัก
อำศัยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จึงมีแนวคิดบริหำร
จัดกำร ใช้พื้นที่บริเวณโรงอำหำรกลำง 1 เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและตอบสนองไลฟ์สไตล์ (lifestyle) นนทรีรุ่นใหม่ เปิด
พื้นที่บริกำร Green Zone และ Co-working Space ตั้งแต่
เวลำ 20.00 น.-06.00 น. จัดบริกำรอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (ฟรี) รวมทั้งจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น 
WiFi ปลั๊กไฟ กำรรักษำควำมปลอดภัย รถสวัสดิกำรรับสง่ เป็น
ต้น 
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ชื่อโครงการ : KOMMONS by KBank 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงสรรค์พื้นที่บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อ
นิสิตและประชำคม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และปรับโฉมที่ท ำกำร
และปรับรูปแบบธุรกิจบริกำรของธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
อำคำรจอดรถงำมวงศ์วำน 2 
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2562 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ร่วมกับธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) เปิดพื้นที่บริกำร KLOBBY 
เพื่อชำวเกษตรศำสตร์ นั่งพักผ่อน อ่ำนหนังสือ Co-Working และท ำ
ธุรกรรมกำรเงินผ่ำนเครื่องให้บริกำรอัตโนมัติ ฯลฯ 

ชื่อโครงการ : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2562
วัตถุประสงค์ :  1.เพื่อส่งเสริมควำมสำมัคคี และสร้ำงจิตส ำนกึ
ที่ดีให้กับบุคลำกรได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนำหน่วยงำน ให้
สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนกิจกรรม 7 ส. คือ สะสำง สะดวก สะอำด สร้ำงนิสัย 
สุขลักษณะ สวยงำม และสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่บุคลำกร  
รายละเอียด : ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนทรัพย์สิน ศูนย์
ผลิตภัณฑ์นม ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ 
KU Avenue ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพัฒนำและปลูก
ต้นไม้ มก.ประจ ำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสด็จเถลิงถวลัย
รำชสมบัติเป็นพระมหำกษัตริยแ์ห่งประเทศไทย ในรัชกำลที่10 
เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
และสร้ำงจิตส ำนึกร่วมกัน  และเป็นมำตรฐำนกิจกรรม 7 ส. 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตัดหญ้ำ ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ท ำควำม
สะอำดสวนหย่อม เก็บขยะ ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 
โรงงำนผลิต บริเวณโดยรอบอำคำรส ำนักงำน อำคำรที่พัก
อำศัยบุคลำกร ซอยพหลโยธิน 45 โรงอำหำรกลำง 1 และโรง
อำหำรกลำง 2 เพื่อให้มีควำมสะอำดและสวยงำม 
 

ชื่อโครงการ : KOMMONS by KBank 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงสรรค์พื้นที่บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อ
นิสิตและประชำคม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และปรับโฉมที่ท ำกำร
และปรับรูปแบบธุรกิจบริกำรของธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
อำคำรจอดรถงำมวงศ์วำน 2 
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2562 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ร่วมกับธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) เปิดพื้นที่บริกำร KLOBBY 
เพื่อชำวเกษตรศำสตร์ นั่งพักผ่อน อ่ำนหนังสือ Co-Working และท ำ
ธุรกรรมกำรเงินผ่ำนเครื่องให้บริกำรอัตโนมัติ ฯลฯ 

ชื่อโครงการ : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2562
วัตถุประสงค์ :  1.เพื่อส่งเสริมควำมสำมัคคี และสร้ำงจิตส ำนกึ
ที่ดีให้กับบุคลำกรได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนำหน่วยงำน ให้
สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนกิจกรรม 7 ส. คือ สะสำง สะดวก สะอำด สร้ำงนิสัย 
สุขลักษณะ สวยงำม และสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่บุคลำกร  
รายละเอียด : ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำนทรัพย์สิน ศูนย์
ผลิตภัณฑ์นม ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ 
KU Avenue ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพัฒนำและปลูก
ต้นไม้ มก.ประจ ำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสด็จเถลิงถวลัย
รำชสมบัติเป็นพระมหำกษัตริยแ์ห่งประเทศไทย ในรัชกำลที่10 
เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
และสร้ำงจิตส ำนึกร่วมกัน  และเป็นมำตรฐำนกิจกรรม 7 ส. 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตัดหญ้ำ ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ท ำควำม
สะอำดสวนหย่อม เก็บขยะ ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 
โรงงำนผลิต บริเวณโดยรอบอำคำรส ำนักงำน อำคำรที่พัก
อำศัยบุคลำกร ซอยพหลโยธิน 45 โรงอำหำรกลำง 1 และโรง
อำหำรกลำง 2 เพื่อให้มีควำมสะอำดและสวยงำม 
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ชื่อโครงการ : Love Bag Love KU BOOK 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรณรงค์สร้ำงควำมร่วมมือรักษำธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด : ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ งดแจก
ถุงพลำสติก ทุกวันจันทร์ และวันพุธ ตั้งแต่เดือน สิงหำคม - กันยำยน 
2562 และงดแจกถุงพลำสติก เริ่ม 1 ตุลำคม 2562  เป็นต้นไป 

2.กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่
ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ เร่ือง 
ผลิตภัณฑ์นมและน้ าด่ืม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริกำรวิชำกำรสู่ ชุมชน หน่วยงำน
ภำครัฐ และภำคเอกชนท่ีสนใจทั่วไป 
รายละเอียด : ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ เรื่อง กำรผลิตผลิตภัณฑ์นม และน้ ำ
ดื่มเกษตร รวมทั้งให้หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน
โดยทั่วไป เข้ำศึกษำและเยี่ยมชมโรงงำน รวมทั้งสนับสนุน
น้ ำนมดิบเพื่อกำรศึกษำวิจัย 
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
ชื่อโครงการ : โครงการบริจาคนมเกษตร 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริจำคนมเกษตรสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงำน
ภำครัฐต่ำง ๆ 
รายละเอียด : ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บริจำค
ผลิตภัณฑ์นมเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตและหน่วยงำนต่ำง 
ๆ จ ำนวน 402,374 ถุง อำทิเช่น งำน Freshy Day & Freshy Night , 
World Milk Day 2019 , งำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 , งำนวิ่ง 
Color Run , งำนวิ่ง Run and Fit กับสำธิตกระโปรงม่วง , งำนต้อนรับ
ปีใหม่ แสดงควำมขอบคุณบุคลำกร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ , 
เรือนจ ำกลำง (บ ำบัด)  , เรือนจ ำกลำง จังหวัดนนทบุรี , เรือนจ ำกลำง
พิเศษกรุงเทพ , โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร ,     กองคลัง , กองยำนพำหนะ
และสถำนที่ , ส ำนักกำรกีฬำ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ใหค้นไทยดื่มนมเกษตร 

ชื่อโครงการ : โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า สนับสนุน
งานสร้างอาชีพของวัดสวนแก้ว 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสนับสนุนงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชน 
ของวัดสวนแก้ว (พระพยอม  กัลยำโณ)  และจัดกำรขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภำพให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 
รายละเอียด : ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รวบรวม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำนักงำนที่เสื่อมสภำพ ไม่
สำมำรถใช้งำนได้ เพื่อบริจำคให้วัดสวนแก้ว (พระพยอม  กัล
ยำโณ)   โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์หนั งสือ  มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์  และติดต่อ
ประสำนงำนจัดส่ง พร้อมได้รับใบอนุโมทนำบัตรจำกวัดสวน
แก้วด้วย 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78 
  Corporate  Social  Responsibility  Report : CSR 2019 

  

ชื่อโครงการ : ท าบุญปีใหม่ บ้านเด็กก าพร้า บ้านเฟ่ืองฟ้า 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงแรงก ำลังใจใหแ้ก่เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง หรือเด็ก
พิกำรใหไ้ดร้ับอำหำรดี ๆ เพื่อสร้ำงควำมอบอุ่นให้แก่เด็ก ด้วยกำรพดูคุย
กับน้อง ๆ ให้เด็กรู้สึกยังมคีนดูแล ไม่ทอดทิ้งพวกเขำ  และเพื่อสร้ำง
ควำมสุขให้เกดิขึ้นระหว่ำงผู้ให้และผู้รับ 
รายละเอียด : ผู้บริหำรและศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
น ำอำหำรมอบให้น้อง บ้ำนเด็กก ำพร้ำ บ้ำนเฟื่องฟ้ำ รวมทั้งบริจำคเงิน
ให้กับบ้ ำน เฟื่ องฟ้ำ   รวมทั้ งศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ร่วมน ำผลิตภัณฑ์นมเกษตร มอบให้เด็กๆ ได้ดื่มกันด้วย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
  Corporate  Social  Responsibility  Report : CSR 2019 

  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกร และชุมชน ด้วยบริบทของศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรให้มีศักยภำพในกำร
ประกอบกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมบริบทของชุมชน ใน
พื้นที่ 4 จังหวัด คือ สิงห์บุรี อ่ำงทอง สุพรรณบุรี และนครปฐม 
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ด ำเนินโครงกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และชุมชน ด้วยบริบท
ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด  ดังนี้  
1) โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรจัดกำรที่พักแบบโฮมสเตย์ (Home 

Stay) : ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน  ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี จ.
สิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมกำรอบรม ในระหว่ำงวันที่  25 ส.ค. 2562 
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 13 คน และ ในวันท่ี 3-4  และ 7 ก.ย. 
2562  มีผู้เข้ำร่วมกจิกรรมจ ำนวน 15 คน  และ 13 คน  ตำมล ำดบั 

2) โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ต ำบลทุ่งลูกนก อ ำเภอ
ก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อผลในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง
อำชีพและรำยได้  ในปีงบประมำณ 2562  ได้ติดตำมและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมจำกกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรผลิตข้ำวโพด
ฝักอ่อนพันธุ์เกษตรศำสตร์ 3 เป็นพืชทำงเลือกเพื่อผลในกำรสร้ำง
โอกำสในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำอำชีพ จำกกำรสัมภำษณ์
เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จ ำหน่ำยผลิตผลของเกษตรกร 

3) โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรให้ควำมรู้กำรแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ำ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรใช้
สื่ออัจฉริยะผสำนเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม Augmented 
Reality ให้แก่ นักเรียน ครู สมำชิกชุมชนและผู้สนใจชุมชนบ้ำน
ท่ำคอย ในพื้นที่อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนได้ควำมรู้ มีทักษะ
และทัศนคติที่ดีในกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่สะอำดปลอดภัย ในวันที่ 
18-19 มีนำคม 2562  มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 25 คน และ
ด ำเนินกิจกรรมกำรผลิตสื่ออัจฉริยะส่งเสริมพัฒนำฐำนเรียนรู้
สถำนศึกษำ ในวันท่ี 5 กันยำยน 2562 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 
34 คน 

4) โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรตอซังและฟำงข้ำวเพื่อปรับปรุงควำมอุดม
สมบูรณ์ในดิน ต ำบลอบทม อ ำเภอสำมโก้ จังหวัด
อ่ำงทอง โดยส ำนักส่งเสริมและฝกึอบรมด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) 
กิจกรรมจัดท ำแปลงนำสำธิตในกำรจัดกำรตอซัง
และฟำงข้ำวเพื่อปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์ในดิน 
และ 2) กิจกรรมจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันในกำรจัดกำร
ตอซังและฟำงข้ำวเพื่อปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์
ในดิน  โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ให้เกษตรกรหลักสูตร กำรจัดกำรฟำงข้ำว
ในนำเพ่ืออนุรักษ์ธำตุอำหำรในดิน ครั้งท่ี 1 ในวัน
พุธที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 37 คน และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2562 มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 15 คน และส่งเสริมกำร
เรียนรู้แบบรำยบุคคล ในวันศุกร์ที่ 6 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 7 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการอบรมวิชาชีพเพ่ือชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยฯ ในกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชนในรูปแบบของกำรฝึกอบรม และเพื่อให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประกอบ
อำชีพเพื่อหำเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ได้ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรอบรมวิชำชีพชุมชนและ
ผู้ด้อยโอกำส ประจ ำปี 2562 ได้จัดอบรมด้ำนวิชำชีพ ให้แก่นักเรียน
วิวัฒน์พลเมือง ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ณ ศูนย์
วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหำรปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำนท่ี 7 ค่ำยทหำร 
ปตอ.พัน 7 ดอนเมือง  จ ำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้ำรับกำรอบรม 260 คน 

ชื่อโครงการ : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2562 
(ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ 
ดูแลรักษำควำมสะอำดของอำคำรสถำนที่ บ ำรุงรักษำต้นไม้ 
ให้ มี ควำมร่มรื่ น  สวยงำม เป็นระเบียบ เ รี ยบร้อย มี
สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้อง  KU GREEN 
CAMPUS เป็นกำรส่งเสริมควำมสำมัคคี และสร้ำงจิตส ำนึก
ร่วมกันให้กับบุคลำกรของส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมในกำร
ประกอบกิจกรรมพัฒนำ ให้มีควำมสะอำด เกิดควำมร่มรื่น
สวยงำม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนมำตรฐำนกิจกรรม "7 ส." ในแต่ละพื้นท่ี คือ สะสำง 
สะดวก สะอำด สร้ำงนิสัย สุขลักษณะ สวยงำม และสร้ำง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดกิจกรรม “วัน
พัฒนำและปลูกต้นไม้ มก. ประจ ำปี 2562” ในวันเสำร์ที่ 14 
กันยำยน พ.ศ. 2562 มีผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม และสถำนีวิทยุ ม.ก. เข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำนวน 81 คน 
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2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชนน ำไปประกอบ
อำชีพ พัฒนำอำชีพ เสริมรำยได้ น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
หรือเป็นงำนอดิเรก 
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
โดยถ่ำยทอดควำมรู้ ให้แก่ประชำชน ผ่ำนกำรฝึกอบรมวิชำชีพในรำคำ
ที่ เหมำะสมมีหลักสูตรที่หลำกหลำย ทั้ ง ในหมวดของเกษตร 
วิทยำศำสตร์ ศิลปะ อำหำร และเบ็ดเตล็ด เพื่อน ำไปประกอบอำชีพ 
พัฒนำอำชีพ และน ำไปประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสมต่อไป  โดยใน
รอบปีงบประมำณ 2562 ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้จัดโครงกำร
อบรมวิชำชีพส ำหรับประชำชน จ ำนวน 88 หลักสูตรวิชำ มีผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม จ ำนวน 1,697 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องใน
งานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชนน ำไป
ประกอบอำชีพ พัฒนำอำชีพ เสริมรำยได้ น ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ด ำเนินงำน
โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชน เนื่องในงำนเกษตรแฟร์ 
ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม - 2 กุมภำพันธ์ 
2562  ณ บริ เวณอำคำรวิทยบริกำร ส ำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ประกอบด้วย เวทีสำธิต
บริกำรวิชำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ (ฟรี) ให้กับ
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป  จ ำนวน 30 หลักสูตรวิชำ มีผู้เข้ำรับชม
กำรสำธิต 1,342 คน รวมไปถึงกิจกรรมกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
ระยะสั้นมำกมำยหลำกหลำยวิชำ  โดยมีประชำชนผู้สนใจเข้ำ
มำรับบริกำร อบรมวิชำชีพระยะสั้น เนื่องในงำนเกษตรแฟร์ 
จ ำนวน 95 หลักสูตรวิชำ มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1,231 
คน 
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คณะเกษตร ก าแพงแสน 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการสายใยน้องพ่ี Aggie ก าแพงแสน คร้ังที่ 6 
นนทรี...คืนถิ่น 
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงมุทิตำจิตอำจำรย์อำวุโส 
รายละเอียด : คณะเกษตร ก ำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมมุทิตำจิต

อำจำรย์อำวุโส และมีกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมนิสิตเก่ำ

คณะเกษตร ก ำแพงแสน และพิธีส่งมอบงำน แนะน ำตัวนำยกสมำคม

ฯ คนใหม่ กิจกรรมกำรสักกำระพระพิรุณ ทัวร์รอบ มหำวิทยำลัย

ร ำลึกควำมหลัง ..วันวำนที่เรำคุ้นเคย  กำรออกร้ำนจำกรุ่นพี่นิสิตเก่ำ 

กำรประมูลภำพถ่ำยเพื่อร่วมสมทบกองทุนพัฒนเกษตร ก ำแพงแสน 

และกำรแสดงของ “วงดนตรี KU BAND” และ “ON STAGE กับ  

พลพล พลกองเส็ง  ”มีนิสิตเก่ำ  คณะเกษตร ก ำแพงแสน เข้ำร่วม 200 

คน ณ ห้องคอนเวนช่ัน อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

วิทยำเขตก ำแพงแสน ในวันท่ี 31 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงการ : โครงการสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ 

ก าภู และไหว้ครู  

วัตถุประสงค์ : แสดงควำมเคำรพนอบน้อม และควำมกตัญญู

กตเวทิตำต่อครู-อำจำรย์ เป็นกำรสร้ำงขวัญ  และก ำลังใจใน

กำรเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่วมอนุรักษ์สืบ

สำนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม  

รายละเอียด : คณะเกษตร ได้จัดกิจกรรมสักกำระพระพิรุณ 

หม่อมหลวงชูชำติ ก ำภู และไหว้ครู เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์

อันดีระหว่ำงครู-อำจำรย์ กับลูกศิษย์ และระหว่ำงนิสิตรุ่นพี่-

รุ ่นน้อง น ำโดย รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร 

ก ำแพงแสน คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และนิสิตคณะเกษตร 

ก ำแพงแสน  จ ำนวน  400 คน  ณ  บร ิเวณสระพระพิร ุณ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ในวันที่ 6 

สิงหำคม พ.ศ. 2561 
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ชื่อโครงการ : โครงการวันพัฒนาคณะเกษตร ก าแพงแสน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยม  ระหว่ำงนิสิต
และบุคลำกรของคณะ ได้พบปะและเปลี่ยนควำมคิดเห็น และเป็น
กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
รายละเอียด : คณะเกษตร ก ำแพงแสน จัดโครงกำร “วันพัฒนำ
คณะเกษตร  ก ำแพงแสน” โดย  รศ.ดร.  ปภพ  สินชยกุล  คณบดี 
คณะเกษตร ก ำแพงแสน เป็นประธำน วำงพำนพุ่มหน้ำพระบรม
ฉำยำลักษณ์ ถวำยรำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เนื่องในโอกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  86 พรรษำ 12 สิงหำคม 2561 

โครงกำรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยม  ระหว่ำง
นิสิตและบุคลำกรของคณะ ได้พบปะและเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
เป็นกำรสร ้ำงส ัมพันธภำพที ่ด ี รวมทั ้ง เพิ ่มพื ้นที ่ส ีเข ียว  โดยมี
ผู้บริหำร บุคลำกร และนิสิต ร่วมกันท ำกิจกรรมพัฒนำ  และปลูก
ต้นไม้ ณ บริเวณรอบอำคำรคณะเกษตร  ก ำแพงแสน ในวันที่ 10 
สิงหำคม 2561 

    

 

 
 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือถวำยรำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคลแด่

สม เด็ จพระนำง เ จ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมรำ ชินี น ำถ  ในรั ชกำล 

ที่ 9 เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  86 พรรษำ  

12 สิงหำคม 2561 และเพื่อด ำนำปลูกข้ำวร่วมกัน 

รายละเอียด : รศ.ดร.  ปภพ  สินชยกุล  คณบดีคณะเกษตร 

ก ำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร  บุคลำกร  และนิสิต ร่วม

โครงกำรปลูกข้ำววันแม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 โดยคณะผู้บริหำร

วิทยำเขตก ำแพงแสนร่วมสักกำระพระพิรุณ และ รศ.ดร. สมิต ยิ้ม

มงคล รองคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม น ำนิสิตคณะ

เกษตร ก ำแพงแสน ปั่นจักรยำนจำกคณะสู่ปะร ำพิธี ร่วมกันถวำย

รำชสดุดีและถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์

พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม

พระชนมพรรษำ 86 พรรษำ 12 สิงหำคม 2561 และร่วมกันด ำนำ

ปลูกข้ำว  ณ  ทุ่งนำไพร  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขต

ก ำแพงแสน ในวันท่ี 10 สิงหำคม 2561 
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ชื่อโครงการ : โครงการสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
วัตถุประสงค์ : เพื ่อเป็นกำรแสดงควำมเคำรพต่อสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ์
ประจ ำจังหวัดนครปฐม เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับนิสิต
ชั้นปีที ่ 1 และเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที ่ดีแก่นิสิตคณะเกษตร 

ก ำแพงแสน  
รายละเอียด : คณะเกษตร ก ำแพงแสน จัดโครงกำรไปสักกำระองค์

พระปฐมเจดีย์ ยังวัดพระปฐมเจดีย์ มีกำรบรรยำยประวัติควำม

เป็นมำขององค์พระปฐมเจดีย์ และมีกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ของ

นิส ิตโดยช่วยกันเก็บกวำดท ำควำมสะอำดบริเวณวัด  ทั ้งยังได้

เดินทำงไปทัศนศึกษำ  ณ พระรำชวังสนำมจันทร์ เพื่อให้นิสิตได้

ศ ึกษำประว ัต ิควำมเป ็นมำและสถำนที ่ส ำค ัญประจ ำจ ังหวัด

นครปฐม ในวันที่ 25 สิงหำคม 2561 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันพัฒนาวิทยาเขตก าแพงแสน 

ประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ ทัศนียภำพ ของ
วิทยำเขตก ำแพงแสน ให้สะอำด  ปลอดภัย  ต่อนิส ิต  และ
บุคลำกร 
รายละเอียด : คณะเกษตร ก ำแพงแสน น ำนิสิตจ ำนวน  460 

คน เข้ำร่วมกิจกรรมวันพัฒนำวิทยำเขตก ำแพงแสน  ประจ ำปี 
2561 ในวันที ่ 15 กันยำยน  2561  โดยมีพิธีเปิดโครงกำร 
ณ หน้ำอำคำรพลศึกษำ 2  ภำยในงำนจัดให้มีมีกิจกรรมเต้น
แอโรบิก ปลูกต้นไม้ และร่วมกันพัฒนำพื้นที่โดยรอบวิทยำ
เขตก ำแพงแสน  
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ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกคุณภาพสูง
ด้วยเคร่ืองผลิตปุ๋ยหมัก 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถน ำควำมรู้และแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรผลิตพืชผัก
อินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภำพปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม และสร้ำงรำยได้และลดรำยจ่ำยให้แก่เกษตรกรผู้ผลติและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตครอบครัวและชุมชนตนเอง 
รายละเอียด : ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัย
และบริกำรวิชำกำร คณะเกษตร ก ำแพงแสน จัดฝึกอบรมกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำยใต้โครงกำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกรไทยสู่กำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) เรื่อง 
กำรผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกคุณภำพสูงด้วยเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก  
จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 61 คน 
และรุ่นท่ี 2 วันท่ี 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 35 คน  

ชื่อโครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

ชาจิจูฉ่ายคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสมุนไพรใน

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำมำกยิ่งขึ้น 

รายละเอียด : ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะเกษตร ก ำแพงแสน จัด

ฝึกอบรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำยใต้โครงกำรยกระดับและ

พัฒนำศักยภำพเกษตรกรไทยสู่กำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง 

(Smart Farmer) เรื่อง กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตชำจิจฉูำ่ย

คุณภำพเพื่อเพิ่มมูลค่ำและยกระดับผลิตภัณฑ์  วันที่ 27-28 

มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 60 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท 

วัตถุประสงค ์:  
1. เพื่อส่งเสริมควำมเป็นผู้น ำ  ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี ตระหนัก

ถึงควำมส ำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม  อีกทั ้งเป็นกำร
เผยแพร่ช่ือเสียงของนิสิตทำงด้ำนกำรเกษตรให้เป็นที่รู้จัก  

2. กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ควำมคิดเห็น และกำรเรียนรู้ของ
นิสิตคณะเกษตร ก ำแพงแสน รวมไปถึงเป็นกำรให้นิสิตคณะ
เกษตร ก ำแพงแสน เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและมีส่วน
ร่วมในกำรรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อตนเองและสังคม 

รายละเอียด : สโมสรนิส ิตคณะเกษตร  ก ำแพงแสน  ด ำเนิน 

“โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเกษตรสู่ชนบท” โดยเข้ำไปจัด
กิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่งำม  

เพื่อส่งเสริมควำมเป็นผู้น ำ  ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 – 10 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2562 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 4H Club ใน
ระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มยุวเกษตรกร และสร้ำงระบบเครือข่ำย มุ่งพัฒนำยุวเกษตรกร
ให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออำชีพต่อไป 
รายละ เอ ียด : น ิส ิตคณะเกษตร  ก ำแพงแสน  มหำว ิทยำล ัย 

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จ ำนวน 9 คน ซึ่งเป็นสมำชิก
กลุ่มยุวเกษตรกร เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 4-H 

CLUB ในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร เพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มยุวเกษตรกร  

และสร้ำงระบบเครือข่ำย มุ่งพัฒนำยุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
รุ ่นใหม่แบบมืออำชีพต่อไป  เมื ่อวันที ่ 12 – 15 กันยำยน  2561  
ณ โรงแรมฮอร์ไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ ำเภอดอยสะเก็ด และ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



87 
  Corporate  Social  Responsibility  Report : CSR 2019 

  

ชื่อโครงการ : โครงการประยุกต์นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชนเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรแบบย่ังยืน (ด้านเกษตรอินทรีย์) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถน ำควำมรู้และแนวคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรผลิตพืชผัก
อินทรีย์ และเพื่อสร้ำงรำยได้และลดรำยจ่ำยให้แก่เกษตรกรผู้ผลติและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตครอบครัวและชุมชน 
รายละเอียด: ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัย
และบริกำรวิชำกำร คณะเกษตร ก ำแพงแสน จัดฝึกอบรมกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำยใต้โครงกำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกรไทยสู่กำรเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) เรื่อง 
กำรประยุกต์นวัตกรรมจำกงำนวิจัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนำศักยภำพกำร
ผลิตภำคเกษตรแบบยั่งยืน (ด้ำนเกษตรอินทรีย์) จ ำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 
รุ่นที่ 1 วันท่ี 30 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวน 80 คน รุ่นที ่
2 วันท่ี 10 – 12 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 60 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าด้วย

อากาศยานไร้คนขับพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบมุ่งเป้า

เพ่ือการผลิตไม้ผลส าหรับการส่งออกรองรับ THAILAND 4.0 

วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี เกษตรแม่นย ำด้วย 

“อำกำศยำนไร้คนขับพ่นสำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตแบบมุ่งเป้ำ” 

ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่ำแรงงำนและสำรเคมีลงมำกกว่ำ ร้อยละ 50  

รายละเอียด : จัดฝึกอบรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำยใต้

โครงกำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรไทยสู่กำรเป็น

เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) เรื่อง กำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีเกษตรแม่นย ำด้วยอำกำศยำนไร้คนขับพ่นสำรส่งเสริม

กำรเจริญเติบโตแบบมุ่งเป้ำเพื่อกำรผลิตไม้ผลส ำหรับกำรส่งออก 

รองรับ  THAILAND 4.0 ให้ แก่ ชุมชน  กลุ่ มสหกรณ์  ชมรม 

ผู้ประกอบกำรผลไม้ส่งออก หรือบุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่ม Smart farmer ในวันที่ 13 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2562 จ ำนวน 63 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ าหมักชีวภาพ

ด้วยถังน้ าหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพให้มี
คุณภำพ และขยำยผลงำนวิจัย “ถังน้ ำหมักชีวภำพแบบกวนผสม
อัตโนมัติ” ไปสู่เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จริง รวมถึงกำรส่งเสริมให้เกิด
กำรท ำเกษตรแบบยั่งยืน 
รายละเอียด  : กำรจัดฝึกอบรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำยใต้
โครงกำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรไทยสู่กำรเป็น
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) เรื่อง กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพด้วยถังน้ ำหมักชีวภำพแบบกวนผสมอัตโนมัติ
เพื่อพัฒนำศักยภำพชุมชนอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 
มิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 49 คน และรุ่นที่ 2 วันท่ี 11 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 34 คน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ ชุมชน/ เกษตรกร 
ที่มีควำมสนใจและมีควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตน้ ำ
หมักชีวภำพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์ส าหรับเกษตรอินทรีย ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพ่ิมศักยภำพบุคลำกรของประเทศด้ำนกำร
ผลิตเมล็ดพันธุ์ส ำหรับใช้ในกำรผลิตพืชอินทรีย์ เกษตรกร
สำมำรถคัดเลือกพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ลดกำร
พึ่งพำกำรน ำเข้ำ ลดกำรขำดแคลนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ใน
ท้องตลำด 
รายละเอียด : จัดฝึกอบรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำยใต้
โครงกำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรไทยสู่กำรเป็น
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) เรื่อง กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ส ำหรับเกษตรอินทรีย์ ให้แก่
เกษตรกร และผู้สนใจ จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 42 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 
26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562  จ ำนวน 37 คน  
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้นิสิตเห็นคุณค่ำของกำรเป็นผู้ใหม้จีติ

สำธำรณะ เห็นคุณค่ำของตนเอง คุณค่ำของผู้อื่น และคุณค่ำของ

สิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนำตนเองและสร้ำงพฤติกรรมที่ดีในกำร

ช่วยเหลือสังคม  

รายละ เอ ียด  : ด ำ เน ิน โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และรักษำ
สิ่งแวดล้อมในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562 ณ คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน โดยมี
นิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ช้ันปีท่ี 2 เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำจ ำนวน 56 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และศึกษาภูมิ
ปัญญาวิถีชีวิตไทย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตส ำนึกในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์
ให้แก่ชุมชนและรู้จักกำรรักษำสิ่งแวดล้อม และให้นิสิตมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงคุณค่ำของภูมิปัญญำวิถีชีวิตไทยว่ำเปน็
รำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 
รายละเอียด : โครงกำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ก ำหนด
จั ด โคร งกำรดั งกล่ ำว ในวันที่  1 - 2 กุ มภำพันธ์  2562  
ณ โรงเรียนบ้ำนหนองตำดั้ง และโรงเรียนควำยบ้ำนหนองตำดัง้ 
จังหวัดรำชบุรี กลุ่มเป้ำหมำยคือ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจ
บัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร (ภำคพิเศษ) ช้ันปีที่ 2 จ ำนวน  
75 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกจิตส ำนึกในกำรบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและรู้จักกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ควำม

สำมัคคี คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถึงกำรท ำงำนร่วมกัน 

เป็นทีม 

รายละ เอ ียด  : โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ของหลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร (ภำคพิเศษ) มี
ก ำหนดจัดโครงกำรในวันท่ี 25-26 มกรำคม 2562 ณ โรงเรียน
บ้ำนวังกระแจะ จังหวัดกำญจนบุรี  กลุ่มเป้ำหมำยคือนิสิต
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชีบริหำร (ภำค
พิเศษ) ช้ันปีท่ี 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการบ าเ พ็ญประโยชน์และ รักษา
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและอุดมกำรณ์ในกำรช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้แก่นิสิตและบุคลำกร 

2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลำกรมีควำมเอื้ออำทรต่อ
สังคม รู้จักเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 

3. เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนิสิตหลักสูตร
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
รายละเอียด : จัดโครงกำรดังกล่ำวในวันท่ี 3 มีนำคม 2562 ณ 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน มีนิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ช้ันปีที่ 2 เข้ำร่วมจ ำนวน 
68 คน  
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ชื่อโครงการ : โครงการบ า เพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อให้นิสิต ฝึกกำรเป็นผู้น ำและท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 
2. ปลูกจิตส ำนึกในกำรบ ำเพ็ญประโยชน ์

รายละเอียด : จัดกิจกรรมโดยแบ่งนิสิตท ำกิจกรรมออกเป็น 5 
ครั้ง ครั้งที่ 1 วันเสำร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2561  ครั้งที่ 2 วัน
เสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562 ครั้งที่ 3 วันเสำร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 
2562 ครั้งที่ 4 วันเสำร์ที่ 23 มีนำคม 2562 และครั้งที่ 5 วัน
เสำร์ท่ี 25 พฤษภำคม 2562 ณ บริเวณรอบๆ คณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน กลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิตภำคปกติ ช้ันปีท่ี 2 จ ำนวน 
1,030 คน จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรจริง จ ำนวน 803 คน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร 
เชิงบรูณาการเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของปวงชน 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำ และควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำศักยภำพกำรเกษตรเชิงบูรณำกำร เพื่อควำม
มั่นคงทำงอำหำรของปวงชน 

2. เพื่อพัฒนำศูนย์กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเกษตร
เชิงบูรณำกำร เพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำรของปวงชน โดยใช้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นฐำน 
รายละเอียด : จัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียน  นิสิต บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ  และเกษตรกรผู ้สนใจ  ณ  โรงเรียนวัดไผ่ 

โรงว ัว  โรงเร ียนตะเวนชำยแดน  วิทยำล ัยเกษตรและ

เทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน 

386 คน  
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อให้นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ
และเทคนิคกำรจัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรเรียนรู้
ในโรงเรียนและท้องถิ่น ตลอดจนแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้ 

2. เพื่อให้นิสิตสำมำรถประเมินและน ำผลไปใช้ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ 
รายละเอียด : ด ำเนินโครงกำรโดยน ำนิสิตช้ันปีท่ี 3 หลักสูตร
ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเรียนรู้  (สำขำ
วิทยำศำสตร์ศึกษำ) จ ำนวน 43 คน ลงพื้นที่วิเครำะห์ สภำพ
ปัญหำของโรงเรียน และน ำมำจัดแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียน
ประถมฐำนบินก ำแพงแสน อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม ในวันที่ 
5 กุมภำพันธ์ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการเฉพาะ
สาขาวิชา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา) 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อเปิดโอกำสให้นิสิตครู ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ณ แหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ และได้รับควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 

2. เพื่อเสริมสร้ำงให้นิสิตมีจิตสำธำรณะ มีน้ ำใจ 
ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
รายละเอียด : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ำกิจกรรมเสริมสร้ำง

ให้นิสิตมีจิตสำธำรณะ มีน้ ำใจ ให้บริกำรแก่สังคม และเพื่อ

ส่งเสริมแนวคิดและแนวทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

ให้แก่นิสิต  ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่ำชำยเลนคลองโคนและผู้ใหญ่

ชงค์โฮมสเตย์พิพิธพันธ์สัตว์น้ ำหว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันท่ี 22 – 24 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีนิสิตหลักสูตรศึกษำ

ศำสตรบัณฑิต  ส ำขำวิ ช ำกำรจั ดกำร เ รี ยนรู้  ( ส ำขำ 

วิทยำศำสตร์ศึกษำ) เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 51 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่นและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
รายละเอียด  : ฝีกทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้น
ประยุกต์ สร้ำงเจตคติที่ดีทำงวิทยำศำสตร์ วิเครำะห์ปัญหำ
สิ่งแวดล้อม และระดมควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขปัญหำเพื่อ
น ำไปสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน สร้ำงควำมร่วมมือ และกำรท ำงำน
ร่วมกันในเชิงสร้ำงสรรค์ ณ สถำนีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกรำช อ.
วังน้ ำเขียว จ.นครรำชสีมำ จัดในวันที่ 18 – 20 มีนำคม 2562 
โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 128 คน 
 
 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส า หรับ
นักเรียนชนประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นิสิตสำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ศึกษำ ช้ันปีท่ี 1 – 4  

2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
อำจำรย์ในสำขำวิชำ ศิษย์เก่ำ และศิษย์ปัจจุบัน 
รายละเอียด : ด ำเนินโครงกำรในลักษณะของกิจกรรมค่ำย

พักแรม เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์อยู่ร่วมกัน  

ร ่วมกันออกแบบกิจกรรม  และฝึกกำรท ำงำนร ่วมก ัน 

ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี ่ยนประสบกำรณ์  

และเผยแพร่ควำมรู้ของสำขำวิชำไปยังโรงเรียนและชุมชน  

จัดในวันที ่ 2 – 4 พฤศจิกำยน  2561 โดยมีนักเรียนชั้น

ประถมปีที่ 4 – 6 เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 125 คน  
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ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็น
เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินใจในกีฬา 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อให้นิสิตภำควิชำพลศึกษำและกีฬำ นิสิตทั่วไป 
บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องกับวิชำชีพพลศึกษำ และผู้ที่สนใจ เรียนรู้
และเข้ำใจบทบำทกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่และผู้ตัดสินกีฬำ 

2. เพื่อให้ผู้ เข้ำฝึกอบรมสำมำรถเป็นเจ้ำหน้ำที่และผู้
ตัดสินใจกีฬำได้  
รายละเอียด : ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำร
เป็นเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ตัดสินใจกีฬำฟุตบอล วอลเลย์บอล และ
บำสเกตบอล” ส ำหรับนิสิตหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำเอกพลศึกษำและสุขศึกษำ  จ ำนวน 260 คน โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมฟุตบอล ในวันท่ี 29 - 31 มีนำคม 2562 
2. กิจกรรมวอลเลย์บอล ในวันที่ 11 - 12 พฤษภำคม 2562 
3. กิจกรรมบำสเกตบอล ในวันที่ 19 – 22 พฤศจิกำยน 2562 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กายด้วยการออกก าลังกาย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ควำมรู้และวิธีกำรปฏิบัติกิจกรรม
ออกก ำลังกำยในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสุขภำพ ของนิสิต อำจำรย์
และบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน และประชำชนท่ัวไป 
รายละเอียด : จัดกิจกรรมให้บริกำรออกก ำลังกำยในรูปแบบ

ต่ำง ๆ เพื่อสุขภำพ ซึ่งมีผู้รับบริกำร ประกอบด้วย นิสิต 

อำจำรย์และบุคลำกรเจ้ ำหน้ำที่ภำยในมหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน และประชำชนทั่วไป 

จ ำนวน 7,366 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการ
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย   
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคคลทั่วไปและผู้สนใจได้ทรำบถึงระดบั
สุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยของตนเอง รวมทั้ง เพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและ
สมรรถภำพทำงกำยให้แก่ประชำชนท่ัวๆ ไป และผู้ที่สนใจ 
รายละเอียด  : จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำย เพื่อให้
ทรำบถึงระดับสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยของตนเอง 
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 โดยมีคณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ และนิสิตทุกระดับกำรศึกษำ ร่วมให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย มีผู้รับบริกำร 
1,834 คน 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน 
(ผู้น ากิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ) ร่วมกับ 
โครงการกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย
สบายชีว ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ก าแพงแสน   
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกำรฝึกทักษะและปูพื้นฐำนกำรเป็น
ผู้น ำฯ ทำงด้ำนวิชำชีพทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และเพื่อ
เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรเป็นผู้แนะน ำเกี่ยวกับกำรออกก ำลัง
กำยที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
รายละเอียด : จัดกิจกรรมฝึกทักษะแนะน ำกำรออกก ำลัง

กำยที่ถูกวิธี ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลำ 17.30 – 18.30 

น. ณ บริเวณลำนเครื่องเล่นเด็ก สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน มีผู้รับบริกำรเป็นบุคคล

ทั่วไป ประมำณ 100 คน ต่อป ี
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน RUN FOR 
ANDAMAN 2018  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรวิ่งมำรำธอนแก่ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมหำทุน
ช่วยเหลือพื้นที่ที่เกิดสึนำมิ และบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนโดยน ำนิสิตเข้ำร่วมให้บริกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
รายละเอียด : จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตรก์ำรกฬีำ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิ่งมำรำธอนแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหำทุน
ช่วยเหลือพื้นที่ที่เกิดสึนำมิ และบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอน ในวันที่ 22 - 23 ธันวำคม 2561 ณ พ้ืนท่ีในเส้นทำงวิ่ง
มำรำธอน ภูเก็ตถึงพังงำ ให้บริกำรนวดกีฬำ ฟื้นฟูกำรบำดเจ็บ
จำกกำรวิ่ง และร่วมจัดกิจกรรม Ultra Marathon ระยะ 64 
กิโลเมตร 

 

 

 

  

ชื่อโครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร
สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่ โครงการย่อยที่ 1 
Travel for fit – Fit for health กิจกรรมสวนสุขภาพมี
ชีวิต : AR Health in Garden 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อพัฒนำสวนสุขภำพให้สำมำรถแสดงสื่อดิจิตอลใน

รูปแบบของข้อแนะน ำกำรออกก ำลังอย่ำงถูกต้องด้วย

เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม (AR) 

2. เพื่อสร้ำงสื่อดิจิตอลในรูปแบบของข้อแนะน ำกำรออก

ก ำลังกำยท่ีถูกต้องและเหมำะสมด้วยเทคโนโลยีควำมเป็นจริง

เสริม (AR) 

รายละเอียด  : จัดกิจกรรมแนะน ำกำรออกก ำลังกำยที่

ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม (AR) ให้แก่ นิสิต 

บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และบุคคลทั่วไปท่ีมี

ควำมสนใจเข้ำมำใช้บริกำรสวนสุขภำพมีชีวิต จ ำนวน 100 

คน ระหว่ำงวันที่ 13 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 

2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตสุพรรณบุรี 
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ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ 
โครงการย่อยที่ 1 Travel for fit Fit for health  
       กิจกรรมย่อยที่ 1 Fit Together 
       กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
                           ด้านการนวดเพ่ือสุขภาพและกีฬา 

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
และกีฬา 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือประชำสัมพันธ์คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ให้เป็นที่รู้จัก

ในเรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

2. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชำชนรักษ์กำรออกก ำลังกำย 

และมีสุขภำพท่ีดีขึ้น 

รายละเอียด  : จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออก

ก ำลั งกำย และกำรนวดเพื่ อสุขภำพและกีฬำในเดือน

พฤศจิกำยน 2561 ณ อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขตก ำแพงแสน มีนิสิต บุคลำกร และประชำชน ผู้สนใจ

เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 80 คน  
 

  

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่
ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การกีฬา  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน นิสิต นักเรียน เห็น
ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ และเป็น
กำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรออก
ก ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำตลอดจนกำรดูแลสุขภำพอย่ำง
ถูกต้อง 
รายละเอียด : จัดกิจกรรมบริกำรทดสอบและประเมินผล

สมรรถภำพทำงกำยพร้อมค ำแนะน ำกำรออกก ำลังกำย ให้

ควำมรู้และบริกำรนวดแผนไทยเพื่อสุขภำพ ณ อำคำรศูนย์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ในวันที่ 8 

ธันวำคม 2561 มีผู้รับบริกำร จ ำนวน 228 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการประกวดออกก าลังกายประกอบดนตรี

เพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 10 “KUSS Aerobic Dance Contest” 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทุกเพศทุกวัยมีควำมสนใจ
ในกำรออกก ำลัง เพื่อให้มีสุขภำพที่สมบูรณ์แข็งแรง  และ
สนับสนุนให้มีกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพเป็นที่นิยม
แพร่หลำย  และสำมำรถน ำ ไปใ ช้ ใน ชีวิ ตประจ ำวันได้
รายละ เอ ียด  : ด ำเนินโครงกำรประกวดออกก ำลังกำย
ประกอบดนตรีเพื่อสุขภำพ ในวันที่ 5 ธันวำคม 2561 ณ เวที
กลำง งำนเกษตร ก ำแพงแสน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 
174 คน และมีทีมที่ส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันท้ังหมด 15 ทีม  

 

  

ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาและประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 14 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
และเทคโนโลยี โดยวิทยำกรชำวต่ำงประเทศ 
รายละเอียด : จัดประชุมวิชำกำร สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

และกำรกีฬำ ณ ห้องคอนเวนช่ัน อำคำรศูนย์มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน เมื่อวันท่ี 6 - 7 ธันวำคม 

2561 มีกำรบรรยำยและปฏิบัติกำรในหัวข้อต่ำง ๆ จำก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น ำเสนอผลงำน มีผู้เข้ำร่วมทั้งผู้บริหำร 

อำจำรย์ บุคลำกร นิสิตและบุคคลทั่วไป เข้ำร่วมกิจกรรม 

จ ำนวน 294 คน 
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ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : “จังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจ าปี 2562 
คร้ังท่ี 8 และคลินิกเทคโนโลยีสัญจร” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำดนัดอิ่มเกษตร  

รายละเอียด : วันท่ี 28 พฤษภำคม 2562 รองอธิกำรบดีวิทยำเขต

ก ำแพงแสน และคณะบุคลำกร เข้ำร่วมงำนกับจังหวัดนครปฐม ได้น ำ

หนังสือ เอกสำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรต่ำง ๆ ไปแจกให้กับประชำชน 

และสำธิตกำรท ำขนมผกำกรอง เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำด

นัดอิ่มเกษตร  โดยน ำผลิตภัณฑ์จำกงำนวิจัยไปจัดแสดง เช่น ปุ๋ยจำก

มูลแพะ กำรเลี้ยงไก่ตะเภำทอง ปุ๋ยจำกไก่ตะเภำทอง สำรสกัดจำกต้น

เทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ จำกแก่นตะวัน สบู่จำกแตงกวำ แครอท 

และนมแพะ และมีกำรน ำเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกให้กับประชำชน เช่น 

เมล็ดพริกมันด ำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพำ กะเพรำ ฟักเขียว  มะเขือ

เทศพันธุ์เชอรี่และพันธ์ุสีดำ เป็นต้น 

ชื่อโครงการ : “โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  

วัตถุประสงค ์: เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี

บรมรำชำภิเษก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10  

รายละเอียด : ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน ได้มีกำร 

บูรณำกำรและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และจิตอำสำ

ในกำรด ำเนินโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นำยเชำว

เนตร ยิ้มประเสริฐ นำยอ ำเภอก ำแพงแสน เป็นประธำนใน

พิธี ณ บริเวณศำลำเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.สระพัฒนำ 

อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 
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3. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer) 
กิจกรรม ยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็น
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Famer) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยี
การผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรเกษตร ในพื้นที่โดยใช้มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์เป็น
ศูนย์กลำงและบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐในพ้ืนท่ี ให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย 

2. เพื่อยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรใน
กำรเข้ำถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ส ำหรับเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเกษตร  
รายละเอียด : โครงกำร Smart Farmer เป็นโครงกำรภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
ประกอบด้วย 11 กิจกรรมย่อย ได้รับจัดสรรงบประมำณในปี พ.ศ. 
2562 เป็นเงิน 33,059,000.00 บำท  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : “โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้
ประชาชน ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 9” 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อน ำหนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
ต่ำง ๆ ไปแจกให้กับ ประชำชน 

2. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำดนัดอิ่มเกษตรให้ประชำชน
ได้ทรำบ  

รายละเอียด : วันท่ี 20 มิถุนำยน 2562 งำนวิเทศ ประชำสัมพันธ์ 

และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

ได้เข้ำร่วมงำนกับจังหวัดนครปฐม ได้น ำหนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดี

ควำมรู้ด้ ำนกำรเกษตรต่ำง ๆ ไปแจกให้กับ ประชำชน และ

ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำดนัดอิ่มเกษตรให้ประชำชนได้ทรำบจัด

แสดงผลิตภัณฑ์ เช่น ปุ๋ยหมักอัดเม็ดจำกมูลโค ปุ๋ยน้ ำหมักจำกมูลสุกร 

ปุ๋ยจำกมูลแพะ ปุ๋ยจำกไก่ตะเภำทอง ผลงำนวิจัยสมุนไพร สำรสกัด

จำกต้นเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ จำกแก่นตะวัน มีกำรน ำเมล็ดพันธุ์

ผักไปแจกให้กับประชำชน ได้แก่ เมล็ดพริกมันด ำ พริกขี้หนู ถั่วพู 

โหระพำ กะเพรำ ฟักเขียว มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดำ  

ชื่อโครงการ : โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง

รอยย้ิมให้ประชาชน ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 10 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อน ำหนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดีควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรต่ำง ๆ ไปแจกให้กับ ประชำชน 

2. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำดนัดอิ่มเกษตรให้
ประชำชนได้ทรำบ  
รายละ เอี ยด  : วันที่  26  กรกฎำคม 2562 งำนวิ เทศ 

ประชำสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหำรทั่วไป ส ำนักงำน

วิทยำเขตก ำแพงแสน ได้เข้ำร่วมงำนกับจังหวัดนครปฐมได้น ำ

หนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรต่ำง ๆ ไป

แจกให้กับ ประชำชน และประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำดนัด

อิ่มเกษตรให้ประชำชนได้ทรำบจัดแสดงผลิตภัณฑ์  
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ชื่อโครงการ : โครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจ าปี 2562 คร้ัง
ที่ 11 
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อน ำหนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
ต่ำง ๆ ไปแจกให้กับ ประชำชน 

2. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำดนัดอิ่มเกษตรให้ประชำชน
ได้ทรำบ  
รายละเอียด : วันที่ 22 สิงหำคม 2562 งำนวิเทศ ประชำสัมพันธ์ 
และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 
ได้น ำหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมเข้ำร่วมโครงกำร
จังหวัดพบประชำชนได้น ำหนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดีควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรต่ำง ๆ ไปแจกให้กับ ประชำชน และประชำสัมพันธ์กำรจัด
งำนตลำดนัดอิ่มเกษตรให้ประชำชนได้ทรำบจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เช่น 
ปุ๋ยหมักอัดเม็ดจำกมูลโค ปุ๋ยน้ ำหมักจำกมูลสุกร ปุ๋ยจำกมูลแพะ ปุ๋ย
จำกไก่ตะเภำทอง ผลงำนวิจัยสมุนไพร สำรสกัดจำกต้นเทียนกิ่ง 
ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ จำกแก่นตะวัน  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : “หลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับกลาง” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรพัฒนำแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสำมำรถเป็นผู้น ำบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลงและบริหำรงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถถ่ำยทอด
นโยบำยจำกระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงำนที่ตนรับผิดชอบได้
อย่ำงถูกต้อง มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมรวมทั้งสร้ำงเครือข่ำย (Network) 
และระบบพันธมิตร  (Partner) เพื่ อ เพิ่ มพลั งกำรท ำ งำน ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  

รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน ร่วมกับ 

สถำบันเกษตรำธิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละ

บริษัท International Advisory Associates จ ำกัด จัดฝึกอบรม 

หลักสูตร“นักบริหำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับกลำง” รุ่นที่ 

86 – 89 (ระหว่ำงวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561 – 19 กรกฎำคม 2562) 

ให้กับเจ้ำหน้ำที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการ
หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 12   
วัตถุประสงค์ :   
 1. เพื่อน ำหนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดีควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรต่ำง ๆ ไปแจกให้กับ ประชำชน 

2. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนตลำดนัดอิ่มเกษตรให้
ประชำชนได้ทรำบ  
รายละเอียด : วันท่ี 19 กันยำยน 2562  งำนวิ เทศ 
ประชำสัมพันธ์  และชุมชนสัมพันธ์  กองบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน ได้น ำหน่วยงำนภำยในของ
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมเข้ำร่วมโครงกำรจังหวัดพบประชำชนได้
น ำหนังสือ เอกสำร และแผ่นซีดีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรต่ำง ๆ 
ไปแจกให้กับ ประชำชน และประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
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ชื่อโครงการ : “หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับกลาง (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 5” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ทรำบถึง
ขอบข่ำยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนอุดมศึกษำ ในเรื่องบริบทกำร
บริหำรงำนอุดมศึกษำ กระบวนงำนด้ำนต่ำง ๆ ในระดับ
สถำบันอุดมศึกษำ 
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน 

ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จัดโครงกำร

ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรบริหำรงำนอุดมศึกษำระดับกลำง” 

(ส ำหรับผู้บริหำรสำยสนับสนุน) รุ่นที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 22 

พฤษภำคม – 3 กรกฎำคม 2562 ให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือน/

พนักงำนมหำวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำร

ระดับกลำง หรือเทียบเท่ำในสถำบันอุดมศึกษำ มีผู้เข้ำรับ

กำรฝึกอบรม จ ำนวน 25 คน ณ ห้องชินนำม่อน ช้ัน 2 

โรงแรมซินนำม่อน เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพฯ 

ชื่อโครงการ : “หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น 

(ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนนุ) รุ่นที่ 4”  

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ หลักและทักษะกำรบริหำรงำน 

ให้แก่นักกำรบริหำรงำนอุดมศึกษำระดับต้นให้มีควำมพร้อมและ

ศักยภำพในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้

และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำน  

รายละ เอี ยด  : ส ำนั กส่ ง เ ส ริ มและฝึ กอบรม ก ำแพงแสน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรบริหำรงำนอุดมศึกษำ

ระดับต้น (ส ำหรับผู้บริหำรสำยสนับสนุน) รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่  24 

เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2562 ให้กับข้ำรำชกำรพลเรือน/พนักงำน

มหำวิทยำลัย ท่ีด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำรระดับต้น 
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ชื่อโครงการ : หลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งประเภทบริหำร เพื่อให้

สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้รับ

ควำมเชื่อถือ ไว้วำงใจ เชื่อมั่น ศรัทธำจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน ได้ร่วมมือ

ทำงวิชำกำรด้ำนกำรฝึกอบรมกับสถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ กระทรวงพำณิชย์ จัดโครงกำร

ฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหำรกำรพำณิชย์ ระดับสูง(นพส.)” รุ่นที่ 1 

ระหว่ำงวันท่ี 25 มีนำคม - 9 สิงหำคม 2562 
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    2. กิจกรรมเด่นด้านการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ
ชุมชนในพื้นที่ 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่งานบริการวิชาการ 
(ตลาดนัดฝึกอาชีพอิ่มเกษตร) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และหน่วยงำนต่ำง ๆ จัดฝึกอบรมสำธิต
วิชำชีพให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป  
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน จัดโครงกำร
ส่งเสริมและเผยแพร่งำนบริกำรวิชำกำร (ตลำดนัดฝึกอำชีพอิ่ม
เกษตร) กิจกรรมเพิ่มศักยภำพเครือข่ำยกำรผลติและพัฒนำผลติภณัฑ์
ชุมชน  ประกอบด้วย 
1. จัดกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 3 หมวด ดังนี้ 1) หมวดอำหำร 2) หมวด
สิ่งประดิษฐ์ 3) หมวดเกษตร 
2. จัดกำรเสวนำ หัวข้อ ทำงวิชำกำร ผลงำน เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
น ำศำสตร์แห่งแผ่นดิน  
มำประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดควำมเสี่ยง และกำร
ป้องกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร หลักสูตร 
เกษตรเพ่ือบุตรเกษตรกร  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุตรเกษตรกรมีควำมรู้สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพกำรท ำกำรเกษตร (ยกระดับกำรผลิต มำตรฐำนกำร
แปรรูป เพิ่มช่องทำงกำรตลำด) สำมำรถประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมำะสมในกำร
พัฒนำกำรเกษตร และสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี
ในกำรท ำกำรเกษตร  
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดท ำโครงกำรโรงเรียนบุตร
เกษตรกร หลักสูตร เกษตรกรมืออำชีพ ระหว่ำงวันที่ 26 
มิถุนำยน - 14 สิงหำคม 2562 ให้กับบุตรเกษตรกร จ ำนวน 
5 คน และโรงเรียนในเขตอ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จ ำนวน 3 โรงเรียน 
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ชื่อโครงการ : โครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น เ ค รื อ ข่ ำ ย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งเป็นสินค้ำชุมชนที่ได้รับกำร
ส่ ง เสริมและพัฒนำจำกส ำนักส่ ง เสริมและฝึกอบรม 
ก ำแพงแสน 
รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดท ำโครงกำรตลำดนัด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วันที่ 
10 ตุลำคม 2562 ให้กับชุมชน ซึ่งมีชุมชนเข้ำร่วม 2 ชุมชน 
ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบำงปลำ 2 และสถำบันกำรเงิน
บ้ำนลำดหญ้ำแพรก 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 
วัตถุประสงค์ :  
       เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรแก่เกษตรกรและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young SmartFarmer)   

รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน ได้ด ำเนินกำร
กิจกรรม : กำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรไทยสู่กำรเป็น
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยีกำร
ผลิตทำงกำรเกษตรสมัยใหม่ โครงกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรเพ่ือรองรับ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่ำงวันที่ 1 
ตุลำคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2562 
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ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : “เปิดห้องสมุดสู่ชุมชน” 
วัตถุประสงค์ :  
      1. เพื่อขยำยโอกำสในกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยกำรพัฒนำ
ศักยภำพระบบบริหำรจัดกำรห้องสมุดโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ 
      2 .  จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ จ ำ เป็นให้กับโรงเรี ยน
กลุ่มเป้ำหมำย  

รายละเอียด : ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน จัดโครงกำรเปิด
ห้องสมุดสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ.2562 โดยได้ด ำเนินกำร
จัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองขำม อ ำเภอก ำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ในกำรนี้ได้ติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ จัดหำ
หนังสือ ติดตั้งเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ประกอบด้วย ติดตั้ง
และวำงระบบคอมพิวเตอร์ จัดมุมอำเซียน ตกแต่งทัศนียภำพภำยใน
ห้องสมุดและโดยรอบ กำรมอบทุนกำรศึกษำ รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด และส่งเสริมกำรอ่ำน ให้กับนักเรียน จ ำนวน 
200 คน  

 

 

 

 

  

ชื่อโครงการ : “การจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร”  

วัตถุประสงค์  : เพื่อร่วมชดเชยคำร์บอนเพิ่มเติมจำกที่

ด ำเนินกำรลดด้วยตนเอง  

รายละเอียด : ในระหว่ำงเดือนมกรำคม – เดือนกันยำยน 

2562 ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ได้ด ำเนินกำรประเมินกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน อำทิ กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ กำรใช้

สำรท ำควำมเย็น กำรใช้กระดำษ และกำรจัดกำรของเสีย เปน็

ต้น โดยในปีที่ผ่ำนมำส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ได้ปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกจ ำนวนทั้งสิ้น 606 ตัน และได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ

คำร์บอนเครดิตจำกโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ด ำเนินกำร

ในประเทศไทย เพื่อมำชดเชยคำร์บอนเพิ่มเติมจำกที่

ด ำเนินกำรลดด้วยตนเอง  
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ชื่อโครงการ : “Green Office” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่กำรเป็นส ำนักงำน 
สีเขียว         

รายละเอียด : ในระหว่ำงเดือนมกรำคม – เดือนกันยำยน 2562  

ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้เข้ำ

สู่กำรเป็นส ำนักงำนสีเขียว โดยได้รับประกำศจำกกรมส่งเสริมคณุภำพ

สิ่งแวดล้อมและมหำวิทยำลัยมหิดล ให้เป็นส ำนักงำนสีเขียวแห่งแรก

ของมหำวิทยำเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน ซึ่งเป็นส ำนักงำนท่ี

มีกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมี

กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ มีแนวทำงในกำรจัดกำร

ของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและที่ส ำคัญมีกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่

ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการความรู้นอกต ารา 

วัตถุประสงค ์: เพื่อให้นิสิต และผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรได้มโีอกำส

เพิ่มพูนควำมรู้นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอน 

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ส ำนักหอสมุด 

ก ำแพงแสน จัดโครงกำรควำมรู้นอกต ำรำ หัวข้อ “เก่งอังกฤษ

ได้ ไม่เห็นต้องจ่ำย (แพง)” วิทยำกรโดย ดร. สมิตำ หมวด

ทอง พี่นุ้ย จำกรำยกำร English Breakfast มีผู้เข้ำร่วมอบรม

ทั้งสิ้น จ ำนวน 49 คน  เพื่อให้นิสิต และผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้

มีโอกำสเพ่ิมพูนควำมรู้นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอน ณ 

ห้องประชุมจันทิภำ  พุ่มจันทร์ ช้ัน 3 อำคำรส ำนักหอสมุด 

ก ำแพงแสน 
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ชื่อโครงการ : โครงการการสืบค้นข้อมูลไม่ยากอย่างท่ีคิด 
วัตถุประสงค์ : 
     เพื่อเพิ่มทักษะในกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ นิสิต อำจำรย์และบุคลำกร  
 
รายละเอียด : โครงกำรสืบค้นข้อมูลไม่ยำกอย่ำงที่คิด ได้จัด
ขึ้นตลอดปีกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มทักษะในกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ นิสิต อำจำรย์และบุคลำกรให้สำมำรถ
สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตำม
ควำมต้องกำร เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรเรียน กำรวิจัยและ
ผลงำนทำงวิชำกำร 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 
วัตถุประสงค์ :  
       เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร แก่เกษตรกรและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young SmartFarmer)   

รายละเอียด : ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน ได้ด ำเนินกำร
กิจกรรม : กำรยกระดับและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรไทยสู่กำรเป็น
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยีกำร
ผลิตทำงกำรเกษตรสมัยใหม่ โครงกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรเพื่อรองรับ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่ำงวันที่ 1 
ตุลำคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2562 
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คณะวิทยาการจัดการ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการชุดกิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะนิสิต 
(กิจกรรมเพ่ือเด็กก าพร้า) 
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนำนิสิตให้มีทักษะต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นแก่กำรใช้ชีวิต
และกำรท ำงำน 

2. เสริมสร้ำงให้นิสิตคณะวิทยำกำรจัดกำรมีคุณสมบัติ
ตำมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
รายละเอียด : คณะวิทยำกำรจัดกำร จัดโครงกำรชุดกิจกรรมพัฒนำ
และเสริมทักษะนิสิต (กิจกรรมเพื่อเด็กก ำพร้ำ) ณ สถำนสงเครำะห์ 
ในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 โดยมีนิสิตคณะวิทยำกำรจัดกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร เพื่อเสริมสร้ำงให้นิสิตคณะวิทยำกำรจัดกำรมีคุณสมบัติ
ตำมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนำนิสิตให้มีทักษะต่ำง ๆ ท่ี
จ ำเป็นแก่กำรใช้ชีวิตและกำรท ำงำน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการคืนความสวยให้ชายหาดคืนความสะอาด

ให้บ้านอ่าวอุดม  

วัตถุประสงค ์: เพื่อท ำควำมสะอำดชำยหำดบ้ำนอ่ำวอุดม 

รายละเอียด : คณะวิทยำกำรจัดกำร จัดโครงกำรคืนควำมสวย

ชำยหำดคืนควำมสะอำดให้บ้ำนอ่ำวอุดม ในวันที่ 27 ตุลำคม 

พ.ศ. 2561 โดยมีนิสิตคณะวิทยำกำรจัดกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

เพื่อท ำควำมสะอำดชำยหำดบ้ำนอ่ำวอุดม และเพื่อเสริมสร้ำง

ให้นิสิตคณะวิทยำกำรจัดกำรมีคุณสมบัติตำมลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ 
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ชื่อโครงการ : โครงการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ (MS Fun-Run 2019) 

วัตถุประสงค ์: 1. เพื่อส่งเสริมใหน้ิสิตได้ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพที่

แข็งแรงและมีบุคลิกภำพที่ด ี

2. เพื่อส่งเสรมิกำรออกก ำลังกำยอย่ำงถูกวิธี 

3. เพื่อส่งเสรมิให้นสิิตเข้ำร่วมกจิกรรมของ

มหำวิทยำลยั 

4. เพื่อส่งเสรมิควำมสำมัคคีให้แกน่ิสิต 

รายละเอียด : คณะวิทยำกำรจัดกำร จัดโครงกำรเดิน-วิ่งเพื่อ

สุขภำพ (MS Fun-Run 2019) ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

วิทยำเขตศรีรำชำ ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้ำร่วม

โครงกำรจ ำนวน 299 คน 

 

ชื่อโครงการ : โครงการชุดกิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะนิสิต 

(กิจกรรมเพ่ือคนพิการ) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมกำรมีจิตสำธำรณะให้นสิิตผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม 

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นิสิตผูเ้ข้ำร่วม

กิจกรรม มคีวำมเอื้อเผื้อเผื่อแผ่ มคีวำมเห็นอกเห็นใจต่อผู้พิกำร 

3. เพื่อเสริมสร้ำงทักษะควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

รายละเอียด : คณะวิทยำกำรจัดกำรจัดโครงกำรชุดกิจกรรมพัฒนำและ

เสริมทักษะนิสิต (กิจกรรมเพื่อคนพิกำร) ณ สถำนสงเครำะห์คนพิกำร   

กำรุณยเวศม์ บำงละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2562 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสำธำรณะ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีควำม

เอื้อเผื้อเผื่อแผ่ มีควำมเห็นอกเห็นใจต่อผู้พิกำร และเสริมสร้ำงทักษะ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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2. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมส่งต่อหนังสือใต้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคคลที่มำเข้ำมำท ำบุญที่ส ำนักสงฆ์ได้อ่ำน
หนังสือ 

2. เพื่อให้พระสงฆ์และบุคคลที่สนใจได้มีหนังสือ
ส ำหรับใช้ค้นหำควำมรู้ 

3. เพื่อให้หนังสือที่ส่งมอบไปสำมำรถเป็นสื่อที่ใช้
จรรโลงจิตใจ พระสงฆ์และบุคคลที่สนใจ 

รายละเอียด : คณะวิทยำกำรจัดกำร จัดโครงกำร
กิจกรรมส่งต่อหนังสือใต้ศำสตร์แห่งแผ่นดิน ณ วัดเขำทุ่งวัว ระหว่ำง
เดือนกันยำยนถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้บุคคลที่มำเข้ำมำ
ท ำบุญที่ส ำนักสงฆ์ได้อ่ำนหนังสือ พระสงฆ์และบุคคลที่สนใจได้มี
หนังสือส ำหรับใช้ค้นหำควำมรู้ และหนังสือที่ส่งมอบไปสำมำรถเป็น
สื่อท่ีใช้จรรโลงจิตใจ พระสงฆ์และบุคคลที่สนใจ 
 
 

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ประโยชน์
จากกระดาษเหลือใช้) 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อใหน้ิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรี

รำชำ ใช้กระดำษเหลือใช้ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

2.เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย

ในพระบรมรำชินูปถัมภ ์

รายละเอียด :  คณะวิทยำกำรจัดกำร จัดโครงกำรกิจกรรมศำสตร์
แห่งแผ่นดิน (ประโยชน์จำกกระดำษเหลือใช้) ณ มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ โดยได้หนังสือที่ใช้แล้วจ ำนวน 50 
เล่ม  
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ชื่อโครงการ : โครงการอบรม Sensor Applications and 
Selections for Smart Factory  
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับสถำนประกอบกำรสู่ยุค Industry 
4.0 
รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรรีำชำ จัดโครงกำรอบรม 
Sensor Applications and Selections for Smart Factory 
ณ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ศรีรำชำ ระหว่ำงวันท่ี 8-9 มีนำคม 
2562 โดยมีกลุ่มเปำ้หมำยเป็นภำคอุตสำหกรรในพื้นที่ EEC 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : กำรพัฒนำยกระดับสถำนประกอบกำรเพื่อเข้ำระบบ
มำตรฐำนสถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับสถำนประกอบกำรให้ได้รับรองมำตรฐำนด้ำน
กำรผลิตเครื่องมือแพทย์ 
รายละเอียด : คณะวิศกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ จัดโครงกำรกำรพัฒนำ
ยกระดับสถำนประกอบกำรเพื่อเข้ำระบบมำตรฐำนสถำนประกอบกำร
ผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยบรรยำยและลงพื้นที่ Workshop ณ สถำน
ประกอบกำรจังหวัดล ำพูนและจังหวั ดเ ชียงใหม่  ระหว่ำงวันที่  2 
พฤษภำคม 2562 – 1 ตุลำคม 2562 โดยมีโรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน 4 โรงงำน 
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ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบระบบพาหนะร่วมใช้

วัตถุประสงค ์: เพื่อวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีระบบ

พำหนะร่วมใช้บนแพลตฟอร์มดิจทััล 

รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ ด ำเนินงำนวิจัยและ

พัฒนำเพื่อยกระดับควำมปลอดภัยในกำรขับขี่และกำรท่องเที่ยว ณ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ และเทศบำลนครเชียงใหม่ ระหว่ำง 

เดือนกรกฏำคม – เดือนตุลำคม 2562 ให้แก่ บริษัท พลัส สตรอง 

จ ำกัด 

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับ
ยานยนต์ ICE และ PHEV 
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ วิจัยและพัฒนำ ด้ำนกำร
ออกแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์ในยำนยนต์สมัยใหม่ 
รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ จัดโครงกำร
ออกแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์ส ำหรับยำนยนต์ ICE และ PHEV 
ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – 
เดือนตุลำคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ บริษัท ไทยซัมมิท 
ฮำร์เนส จ ำกัด (มหำชน) 
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ชื่อโครงการ : โครงการ IE เพ่ือสังคม ปลูกปะการัง ประจ าปี พ.ศ.

2561  

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องควำม

รับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของกำรปฏิบัติจริง 

2. เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในเรื่องควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

รายละเอียด :  คณะวิศวกรรมศำสตร ์ศรีรำชำ โดยภำควิชำวิศวกรรม

อุตสำหกำร จ ำนวน 64 คน ได้ร่ วมกันปลูกปะกำรัง ณ ค่ำย

วิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์แสมสำร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เมื่อวันท่ี 28 ตุลำคม 2561 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาชีพ (การจัดการ

ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ภาคตะวันออก และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ/EEC) 

วัตถุประสงค ์: 1. เพื่อให้ควำมรู้แก่ผู้ที่มีควำมสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรน้ ำในพื้นที่ EEC 

2. เพื่อให้ภำครัฐและเอกชนไดเ้ข้ำมำแลกเปลี่ยนควำมรู้

และประสบกำรณ์ในด้ำนที่เกี่ยวขอ้ง 

3. เพื่อสร้ำงช่ือเสียงให้เป็นที่รูจ้ักแก่หน่วยงำนภำยนอก 

และบุคคลทั่วไป 

รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรรีำชำ ได้จดัโครงกำรอบรมให้

ควำมรู้ทำงวิชำชีพ (กำรจัดกำรทรพัยำกรน้ ำในพื้นที่ภำคตะวันออก และ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ/EEC) เมื่อวันท่ี 2 พฤษภำคม 2562 ณ อำคำร 

23 ชั้น 5 ห้อง 23508 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วย ผู้บริหำร อำจำรย์ 

เจ้ำหน้ำที่ นิสิต และบุคคลภำยนอก จ ำนวน 97 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ือสังคม กิจกรรม “คุณช้างจับมือ” 

วัตถุประสงค ์: 1. เพื่อให้นิสิตมีจิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ให้ 

   2. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกำสช่วยเหลือสังคม 

รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ  ได้จัดโครงกำรเพื่อให้นิสิต

ได้ร่วมกันเย็บผ้ำเป็นรูปช้ำง เมื่อวันที่ 27-28 เมษำยน 2562   และมอบ

ให้กับฝ่ำยอำยุรกรรม โรงพยำบำลบ้ำนบึง อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ป่วยที่มีอำกำรเกร็ง ก ำมือแน่นจนเล็บจิกเนื้อและเส้นเลือดแตก และมี

ผู้ป่วยโรคนี้เป็นจ ำนวนมำก ส่วนใหญ่เกิดในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพำต หรือโรค

ที่มีภำวะสมองผิดปกติ เช่น เด็กที่สมองพิกำรจะมีอำกำรก ำมือ เกร็งมือ เมื่อ

วันที ่ 3 พฤษภำคม 2562   โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 16 คน 

 

 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   
ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนทีข่นาด

เล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับเยาวชน  

วัตถุประสงค ์: 1. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้พื้นฐำนดำ้นกำรออกแบบ 

และสร้ำงหุ่นยนต์ควบคุมด้วยมือ และอัตโนมัต ิ

2.  เพื่อฝึกทักษะกำรเขียนโปรแกรมภำษำซีส ำหรับ

ควบคุมหุ่นยนต ์

3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรใน

คณะ และชุมชนท้องถิ่นรอบข้ำง 

รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ ได้จัดอบรมให้นักเรียนวัย

เยำวชนเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรออกแบบ และสร้ำง

หุ่นยนต์ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ และพื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม

ภำษำซีส ำหรับควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนำดเล็ก ในวันที่ 10 สิงหำคม 

2562 ณ อำคำร 15 ชั้น 4  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

ทั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 28 คน (นักเรียนจ ำนวน 22 คน  นิสิต

ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 คน) 
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ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำน

วิศวกรรมอุตสำหกำร และให้ผู้เข้ำร่วมอบรมมีแนวคิดในกำรพัฒนำ

งำนและกำรวำงแผนกระบวนกำรผลิตอย่ำงเป็นระบบ 

รายละเอียด : คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ  ได้จัดโครงกำร

ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยในรูปแบบกำรบรรยำย

และท ำกิจกรรม Workshop เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบ กำร

วำงแผน และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน โดยใช้กรณีศึกษำปำรกฎ

กำรณ์ข้ำงขึ้นข้ำงแรม ในวันที่ 9 สิงหำคม 2562  ณ อำคำร 23 ห้อง 

23725  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ มีผู้เข้ำร่วม

โครงกำร จ ำนวน 66 คน  

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเสริมก าลังการใช้
ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะมูลฝอยชุมชนเขตภาค
ตะวันออกและพื้นที่เชื่อมต่อ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำรใช้ประโยชน์ขยะ

แบบผสมผสำน โดยเน้นกำรลดปริมำณขยะที่ต้นทำงและพัฒนำชุมชน

ต้นแบบจัดกำรขยะในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกและพื้นที่เช่ือมต่อ  

รายละเอียด : คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
อบรมให้ควำมรู้และส่งมอบถังหมักปุ๋ยแบบแห้งและน้ ำให้แก่ชุมชน อบรม
กำรตรวจเช้ือจุลินทรีย์ในอำหำรและน้ ำดื่มให้แก่โรงเรียนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 3 โรงเรียน และติดตั้งชุดถังหมักก๊ำซชีวภำพอัตรำกำร
ป้อนขยะ 50 กิโลกรัมต่อวัน ให้แก่โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้ง
ประกอบและทดสอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยำระดับผิวดิน 
รวมทั้งส ำรวจและศึกษำพื้นที่บริเวณป่ำรอยต่อ 5 จังหวัดภำคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ และสระแก้ว 
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2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : 
พัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนำระบบเครือข่ำยในกำรยกระดับ
ห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนด้ำนกำรวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรสอบ
เทียบทำงมำตรวิทยำอุตสำหกรรมตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 และพัฒนำ
ระบบตัดสินใจเชิงกลยุทธ์รองรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรพื้นฐำนสนับสนุน
กำรพัฒนำภำคตะวันออกเป็นฐำนเศรษฐกิจช้ันน ำของเอเชีย 
รายละเอียด : คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำระบบเครือข่ำยมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์และสอบเทียบมำตรฐำน
เพื่อกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมภำคตะวันออก โดยถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรและกำรสอบเทียบ เครื่องมือวัดและกำรสอบเทียบในเขต
อุตสำหกรรมภำคตะวันออก จ ำนวน 7 หลักสูตร โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วม รวมทั้งสิน้ 
จ ำนวน 180 คน และจัดกิจกรรมระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำร
พัฒนำภำคตะวันออกอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรออกแบบ Mobile Application  
 

ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุ ดิบ ส าหรับ

อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

เทคโนโลยีสะอาด 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรเตรียมวัตถุดิบ ส ำหรับ

อุตสำหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ และเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม สู่ชุมชมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

รายละเอียด : คณะวิทยำศำสตร์  ศรีรำชำ จัดโครงกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเตรียมวัตถุดิบ ส ำหรับอุตสำหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอำด โดยน ำเทคโนโลยีพัฒนำ

กระบวนกำรเตรียมวัตถุดิบส ำหรับอุตสำหกรรมแปรรูปผกัและผลไม้ ไป

ทดลองใช้ จ ำนวน 2 เทคโนโลยี ได้แก่ 1.เทคโนโลยี/นวัตกรรม ก๊ำซ

โอโซน (Ozone gas) และ 2. เทคโนโลยี/นวัตกรรม น้ ำโอโซน (Ozone 

water) ส ำหรับ ผลิตผลทำงกำรเกษตร เพื่อลดควำมเสียหำยของ

วัตถุดิบ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูปผักและผลไม้  โดยมีกลุ่ม

ผู้ประกอบกำร ในพื้นที่ จังหวัดระยอง 4 อ ำเภอ คือ อ ำเภอปลวกแดง  

อ ำเภอเมืองระยอง  อ ำเภอแกลง และ อ ำเภอบ้ำนค่ำย 
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 
ชื่อโครงการ : โครงการบ าเพ็ญกุศลเพ่ืออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
วัตถุประสงค ์เพื่อให้บุคลำกรและนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต

ศรีรำชำ ได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี ควำมกตัญญูกตเวที น้อม

ร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ และได้มีส่วนร่วมในกำร

บ ำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย

เดช บรมนำถบพิตร  

รายละเอียด : คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ ได้จัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช          
บรมนำถบพิตร เมื่อวันท่ี 12 ตุลำคม พ.ศ. 2561  ณ อำคำร 26 อำคำรเรียน
และปฏิบัติกำรพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  โดยมีกำร
ตักบำตรอำหำรแห้ง และทุนทรัพย์จัดซื้ออำหำรแก่ผู้สูงอำยุ บริจำคให้สถำน
สงเครำะห์คนชรำบ้ำนบำงละมุง สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนบำงละมุง 
และสถำนสงเครำะห์คนพิกำรบ้ำนบำงละมุง  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 
จ ำนวน 250 คน  
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : "เทศกาลข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจ าปี 
2561 และวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการท า

นาให้ย่ังยืน" 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ควำมรู้เทคนิคต่ำง ๆ กำรปลูกข้ำวตลอดจนถึงกำรเก็บ
เกี่ยวข้ำว และเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงำมให้กับเกษตรกร นักเรียน และประชำชนผู้สนใจ 
รายละเอียด : คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมและสนับสนุน
น้ ำดื่ม จ ำนวน 500 ขวด ให้กับ เทศบำลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้ในกิจกรรม 
"วันสำธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้ำว ปลูกใจ สืบสำนอำชีพกำรท ำนำให้ยั่งยืน" ณ 
ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองคล้ำ ต.บึง อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2562  
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ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ : เครื่องกลเติมอำกำศพลังงำนแสงอำทิตย ์
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขพัฒนำแหล่งน้ ำในชุมชนในเขตเทศบำลเมืองศรีรำชำ 
และช่วยยกระดับให้ชุมชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
รายละเอียด : นำยธำนี  รัตนำนนท์  นำยกเทศมนตรีเมืองศรีรำชำ พร้อม
ด้วยนำยปรีชำ  เรืองอร่ำม รองนำยกเทศมนตรี และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ,
พนักงำนเทศบำล และชุมชนเทศบำลทั้ง 12 ชุมชน ร่วมรับมอบเครื่องกล
อำกำศพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 3 เครื่อง จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
วิทยำเขตศรีรำชำ ณ ส ำนักงำนเทศบำลเมืองศรีรำชำ เมื่อวันที่  25  กันยำยน 
2561  โดยมีศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ คณบดี
คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ ผศ.ดร.ยอดชำย  เตียเปิ้น รองคณบดีฝ่ำยกำรฝึก
โครงกำรพิเศษและพัฒนำนวัตกรรม คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ ผศ.ดร.เก
วลิน มะลิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะเศรษฐศำสตร์ ศรี
รำชำ และ อ.ดร.ดำรำพร ผุสิงห์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ ร่วมส่งมอบ
เครื่องในครั้งนี ้
 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : เร่ิมต้นง่ายๆ ด้วย Infographic 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลำกรโรงพยำบำลสมิติเวช ศรรีำชำ สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
รายละเอียด : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ ร่วมกับ
โรงพยำบำลสมิติ เวช ศรี รำชำ จัดโครงกำร  “ เริ่ มต้ น ง่ ำยๆ  ด้ วย 
Infographic” โดยวิทยำกรจำกศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำรได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ กระบวนกำร และขั้นตอนในกำรท ำ Infographic ขั้นพื้นฐำนให้กับ
บุคลำกรภำยในโรงพยำบำลสมิติเวช ศรีรำชำ เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในกำรท ำงำนต่อไป เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมโรงพยำบำลสมิติ เวช ศรีรำชำ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร             
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมวิชาชีพ “การท ากุนเชียงปลาและการท า
แฮกึ้น” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกำรฝึกวิชำชีพให้กับกลุ่มแม่บ้ำนและประชำชนใน
เขตเทศบำลนครแหลมฉบัง 
รายละเอียด : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ ได้จัดฝึกอบรม
วิชำชีพ “กำรท ำกุนเชียงปลำและกำรท ำแฮกึ้น”เมื่อวันที่  19  กันยำยน  
2562  ณ สนำมฟุตซอล วิทยำเขตศรีรำชำ โดยจัดขึ้นภำยในงำนเกษตรศรี
รำชำแฟร์ ครั้งที่ 14 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้ำนและประชำชนผู้สนใจเข้ำ
อบรมได้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชำติซึ่งหำได้ง่ำยในท้องถิ่น และยังสำมำรถ
สร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ท้ังนี้มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 57 คน 
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ชื่อโครงการ : การฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลงพาหะน าโรค 

ประจ าปี 2562 (โครงการต่อเนื่อง) 

วัตถุประสงค์ :  

1.เพื่อก ำจัดยุงและแมลงพำหะน ำโรคไม่ให้ไปแพร่เช้ือโรคและท ำกำร

ขยำยพันธ์ต่อไปอีกได ้ 

2.เพื่อไม่ให้มีกำรแพร่ระบำดของโรคที่เกี่ยวกับยุงและแมลงพำหะน ำ

โรค 

รายละเอียด : กองบริกำรกลำง งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหะ 

หน่วยอนำมัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเชียง

เครือ ได้ด ำเนินกำรฉีดพ่นหมอกควันก ำจัดยุงและแมลงพำหะน ำโรค

ประจ ำปี 2562 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนำยน 2562  อำคำรหอพักนิสิตและ

บุคลำกร อำคำรเรียน ห้องน้ ำ ห้องเก็บของ ท่อระบำยน้ ำ และมุม

อับช้ืนรอบๆ อำคำรเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรเพิ่มจ ำนวนของยุงลำย

ซึ่งเป็นพำหะของโรคไข้เลือดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริการกลาง มก.ฉกส 
กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ : โครงการวันพัฒนาและปลกูต้นไม้ ประจ าปี 2562” 
วัตถุประสงค์ :   
1.เพื่อปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภำยในวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 2.เพื่อเป็นกำรดูแลบ ำรุง รักษำ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูกแล้วให้มีกำร
เจริญเติบโต 3.เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึก ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ควำมยั่งยืน 4. เพื่อให้บรรยำกำศภำยในวิทยำเขตเกิดควำมสวยงำม ร่มรื่น 
น่ำอยู่ คน ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 28 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน พ.ศ. 
2562 
รายละเอียด: ผู้บริหำร บุคลำกร นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้บริหำรส ำนักงำนธนำคำร เพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติ
ภูผำยล ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติภูพำน ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริป่ำดงชมพูและป่ำดง
กะเฌอ จังหวัดสกลนคร ร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นพะยูง จ ำนวน 1,000 ต้น 
ต้นมะค่ำโมง 1,000 ต้น รวมเป็นจ ำนวน 2,000 ต้น เมื่อวันท่ี 11 กรกฎำคม 
2562 ณ ลำนพระพิรุณทรงนำคและด้ำนหลังอำคำรวิทยำเขตเฉลิมพระ
เกียรติ (อำคำร 14)  
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ : โครงการการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวอินทรีย์ที่ได้การรับรอง
มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเครำะห์ทุนและศักยภำพของกลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวเหนียวอินทรีย์มำตรฐำน 2. เพื่อออกแบบและ
ด ำเนินกำรกระบวนกำรเรียนรู้เสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ ข้ำว
เหนียวอินทรีย์มำตรฐำน 3. เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรกลุ่ม ทักษะกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม ควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำรกำรเรียนรู้ ผลผลิต คุณภำพเมล็ดพันธุ์ ผลตอบแทนทำง
เศรษฐกิจ 
รายละเอียด : โครงกำรน้ี ด ำเนินกำรในพื้นที่ต ำบลเชียงเครือ อ ำเภอ
เมืองสกลนคร ซ่ึงเป็นพื้นที่ขำดแคลนเมล็ดข้ำวพนัธุ์ดี ผลผลิตข้ำวต่ ำ และ
ขำดมำตรฐำนกำรผลิต โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 43 รำย ใน
โครงกำรมีกิจกรรม ให้ควำมรู้เร่ืองกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้ได้มำตรฐำน 
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในระบบอินทรีย์ และเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดต้ัง
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ท ำให้เกษตรกรผลิตข้ำวเพิ่มสูงขึ้น มีข้ำวเพียงพอต่อ
กำรบริโภคตลอดทั้งปี และมีรำยได้เสริมจำกกำรผลิตเมล็ดพันธุ์  

 

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการสุนัขและแมว 
วัตถุประสงค์ :   
1.เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 2.เพื่อควบคุมและลด
จ ำนวนสุนัขและแมว 3.เพื่อป้องกันกำรก่อควำมร ำคำญ และก่อให้เกิดสิ่ง
สกปรกภำยในอำคำร 
รายละเอียด : กองบริกำรกลำง งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
หน่วยอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ โดยขอ
ควำมอนุเครำะห์จำกเทศบำลเชียงเครือ จ ำนวน 23 โด๊ด และได้สนับสนนุ
ให้บุคลำกรและคนภำยนอกรับสุนัขและแมวที่อยู่ในบริเวณวิทยำเขตไป
เลี้ยงท่ีบ้ำน นอกจำกนี้ มีกำรเฝ้ำระวังแมว ในส่วนหอพักนิสิตและ
บุคลำกร ที่ยังจับไม่ได้ และมักมีคนน ำมำปล่อยเพิ่ม ซึ่งโครงกำรนี้ เป็น
โครงกำรต่อเนื่อง จำกท ำหมันครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ อำคำร 12 สุนัข 
จ ำนวน  8 ตัว แมว จ ำนวน 13 ตัว และท ำหมันท่ีเพิ่มมำอยู่ใหม่ ปี 2561 
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สุนัข จ ำนวน  5 ตัว แมว จ ำนวน 17 ตัว 
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ชื่อโครงการ : โครงการฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช

ประจ าถิ่นคุ้งบางกระเจ้า และการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์

ชุมชน ปี พ.ศ. 2562  

วัตถุประสงค์  : จัดกิจกรรมอบรมถ่ำยทอดควำมรู้  และ
เทคโนโลยี กำรผลิตพืช กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต กำรจัดกำร
ผลผลิต และเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรในชุมชน โดยกำรแปรรูป 
พัฒนำสูตรอำหำร หรือบรรจุภัณฑ์ 
รายละเอียด : คณะเกษตร ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรโดย
ก ำหนดหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร ให้แก่เกษตรกร 
จ ำนวน 91 คน ณ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนบำงน้ ำผึ้ง อ ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ดังนี้  
2. หลักสูตร วิถีทำงเลือกกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวน้ ำหอม ใน
วันท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เกษตรกรจ ำนวน 50 คน 
2. หลักสูตร กำรเพิ่มมูลค่ำเพิ่มจำกพิลังกำสำ ในวันที่  8 

สิงหำคม พ.ศ. 2562 เกษตรกรจ ำนวน 51 คน 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมผลิตภาพในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า
คณะเกษตร ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2562 
รายละเอียด : คณะเกษตร ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรโดยมีกำรจัด
กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกษตร ในแนวคิด “เกษตรน ำ
ไทย นวัตกรรมก้ำวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 25 มกรำคม - 2 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โดยควำมร่วมมือกับคณะเกษตรก ำแพงแสน คณะประมง คณะวน
ศำสตร์ และบริษัท เคโมครำฟ จ ำกัด มีผู้เข้ำร่วมงำนจ ำนวน 16,278 
คน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

7. นิทรรศกำรผลงำนวิถีไทย วิถีเกษตร ช้อป ชิม แชร์ ด้ำน
กำรเกษตร ประมง และวนศำสตร์ 

8. คลินิกเกษตร ให้ค ำปรึกษำด้ำนพืชสวน และกำรอำรักขำพืช 
9. เวทีวิชำกำร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร และสำธิต 
10. ประกวดพืชและสัตว์ทำงกำรเกษตร 
11. แสดงผลงำนนวัตกรรม 
12. KU-outlet/KU farm ภำควิชำพืชสวน พืชไร่  กีฏวิทยำ 

ปฐพีวิทยำ 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพ ศพก. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนำศักยภำพเกษตรกรผ่ำนกลไกศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน 
รายละเอียด : ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ให้แก่
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จ ำนวน 10 ศูนย์ 
(ได้แก ่ศูนย์ผลิตสำรชีวภัณฑ์ ศพก.สกลนคร จ ำนวน 6 ศูนย์ ศพก.มุกดำหำร 
จ ำนวน 2 ศูนย์ และ ศพก.นครพนม จ ำนวน 2 ศูนย์) และพัฒนำศูนย์ชีว
ภัณฑ์ได้อีก 3 ศูนย์ โดยก ำหนดหลักสูตรท่ีมีควำมจ ำเป็นท่ี ศพก. แต่ละพ้ืนท่ี
จะต้องถ่ำยทอดและด ำเนินกำร จ ำนวน 4 หลักสูตร คือ 1) กำรผลิตไบ
โอชำร์เพื่อพัฒนำคุณภำพดิน 2) กำรผลิตสำรสกัดไล่แมลงศัตรูพืช 3) 
หลักสูตรกำรผลิตรำไตรโคเดอร์มำ และ 4) กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เหลือใช้ไว้
ขำย เกิดกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้สำมำรถผลิตสำรชีวภัณฑ์เพื่อใช้ใน
กำรเกษตรด้วยกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 597 คน 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 
ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพโคเนื้อเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ; กิจกรรมการยกระดับ
อุตสาหกรรมโคขุนและผลิตภัณฑ์เนื้อโคครบวงจรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมโคขุนและผลิตภัณฑ์เนื้อโคให้ครบ
วงจร 
รายละเอียด :  จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เนื้อโค
และกำรตลำดสินค้ำออนไลน์” เมื่อวันที่  18 สิงหำคม 2562 ให้กับ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำสำมแยกบ้ำนโพนยำงค ำ จ ำนวน 12 ร้ำนค้ำ โดยให้
ควำมรู้เรื่อง 1) เครื่องมือขำยสินค้ำผ่ำนออนไลน์ 2) กำรวิเครำะห์ Product 
& Brand เนื้อโคขุนแปรรูปในตลำดออนไลน์ 3) กำรทดลองกำรขำยสินค้ำ
ผ่ำนออนไลน์ 4) กำรจัดท ำ packaging หลังจำกได้รับค ำสั่งซื้อผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 5) กำรท ำ Content Marketing ง่ำยๆ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพนัธ์
ด้วยตนเอง 6) กำรถ่ำยภำพสินค้ำ 7) กำรสร้ำงตรำสินค้ำ และ 8) เครื่องมือ
ส่งเสริมกำรตลำดโดยผ่ำน mobile application จำกกำรเข้ำร่วมอบรม
ผู้ประกอบกำรได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำนทำงออนไลน์เป็นเพจร้ำนค้ำของ
ตนเอง และมียอดสั่งซื้อออนไลน์ ท ำให้ร้ำนค้ำมียอดขำยเพิ่มมำกขึ้น  
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คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรใช้นวัตกรรมที่เหมำะสมต่อกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลำยและกำรผลิตถังบรรจุก๊ำซไบ
โอมีเทนจำกขยะอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน 2) เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกหนอนแมลงวันลำย ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และอำหำรสัตว์โปรตีนสูง 
3) เพื่อพัฒนำศูนย์จัดกำรขยะอินทรีย์ชุมชน โดยกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ท่ีเหมำะสมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนท่ียั่งยืน 4) 
เพื่อสร้ำงผู้ประกอบกำรมืออำชีพด้ำนผลผลิตจำกกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอินทรีย์
ชุมชน ที่สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสม ภำยใต้หลักคิดปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
รายละเอียด : พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ชุมชน หลักสูตรกำรหมัก
ก๊ำซชีวภำพเพื่อกำรผลิตถังบรรจุก๊ำซไบโอมีเทนอัด  พัฒนำศูนย์จัดกำรขยะ
อินทรีย์ชุมชน มีกำรกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยมีชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน 10 ชุมชน 
 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 
2562 
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้ประกอบกำรใหม่สำมำรถเริ่มต้นธุรกิจด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มุ่งสร้ำงนวัตกรรมสู่ SME 4.0 2) เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรใช้องค์ควำมรู้ในกำรท ำธุรกิจ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและ
ใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรท ำธุรกิจให้เกิด High Value และ 3) เพื่อพัฒนำ
วิสำหกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง เพื่อควำมยั่งยืนของรำกฐำนเศรษฐกิจ 
รายละเอียด : พัฒนำผู้ประกอบกำร โดยจัดกิจกรรมกำรจัดท ำแผนธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง
พัฒนำศักยภำพเชิงลึกและน ำผู้ประกอบกำรสู่กำรทดสอบตลำด เพ่ือ
พัฒนำช่องทำงกำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs รวมถึงเช่ือมโยง
หน่วยงำนส่งเสริมผู้ประกอบกำรในกำรให้องค์ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ กำรน ำ
งำนวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีมำใช้ กำรตลำดน ำกำรผลิต กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตตำมควำมเหมำะสม อันจะน ำไปสู่กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้ประกอบกำรต่อไป 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ : โครงการสิงห์เขียวอาสาพัฒนาท้องถิ่นคร้ังท่ี 1 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ ช้ันปีที่ 3  ได้ท ำ
กิจกรรมค่ำยอำสำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในรูปแบบกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ กำรให้
ควำมรู้ด้ำนประชำธิปไตย และกำรศึกษำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในชุมชน  2. 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงศักยภำพให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ ช้ันปีที่ 1 ใน
กำรที่ไปเรียนรู้จริงในสถำนที่จริง เรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดจำกภำยในห้องเรียน 
ให้นิสิตเห็นสภำพกำรท ำงำนท่ีนอกเหนือจำกในห้องเรียน 
3. เพื่อให้นิสิตตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
รายละเอียด : ระหว่ำงวันที่ 8 - 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้ำนค ำข่ำ 
หมู่ที่ 4 ต ำบลไร่ อ ำเภอพรรณนำนิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนิสติ
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิตช้ันปีที่ 3 จ ำนวน 53 คน และชำวบ้ำนใน
ชุมชน บ้ำนค ำข่ำ และ นักเรียนจำกโรงเรียนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ : โครงการบัญชีอาสา รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นิสิตภำควิชำกำรเงินและกำรบัญชี คณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร ได้มีโอกำสท ำกิจกรรมจิตอำสำ สร้ำงจิตส ำนกึ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 2. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 
ควำมสำมัคคีในหมู่คณะของนิสิต และก่อให้เกิดควำมสนิทสนมกันเพิ่มมำก
ขึ้น รวมถึงเป็นกำรเพิ่มควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณำจำรย์ และนิสิต และเป็น
ก ำ ร ใ ช้ เ ว ล ำ ว่ ำ ง ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์   3. เ พื่ อ ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้
เป็นที่รู้จักของบุคคลภำยนอก 
รายละเอียด :  กิจกรรมจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 19 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2562 
ณ ค่ำยลูกเสือ อำร์ พี แคมป์ ต ำบลภูดิน อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัด
กำฬสินธุ์ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นคณำจำรย์ภำควิชำกำรเงินและกำรบัญชี
จ ำนวน 10 คน และนิสิตภำควิชำกำรเงินและกำรบัญชี จ ำนวน 130 คน 
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ชื่อโครงการ : โครงการสิงห์เขียวจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ ช้ันปีที่ 2  ได้ท ำ
กิจกรรมค่ำยอำสำเพื่อพัฒนำชุมชนในรูปแบบกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำจัดท ำ
ประโยชน์เพื่อท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงศักยภำพให้นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ช้ันปีท่ี 2 ในกำรที่ไปเรียนรู้จริงในสถำนที่จริง เรียนรู้เพิ่มเติม
ต่อยอดจำกภำยในห้องเรียน ให้นิสิตเห็นสภำพกำรท ำงำนที่นอกเหนือจำกใน
ห้องเรียน  3. เพื่อให้นิสิตตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ มี
จิตอำสำ ซื่อสัตย์สุจริต และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
รายละเอียด : กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2562  ณ หมู่บ้ำนโคก
สะอำด หมู่ 12 ต ำบลไร่ อ ำเภอพรรณนำนิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้ำหมำย
เป็นนิสิตหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิตช้ันปีที่ 2 จ ำนวน 42 คน และ
ชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำนโคกสะอำด หมู่ที่ 12 ต ำบลไร่ อ ำเภอพรรณำนิคม 
จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้   
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาความรู้ทางการเงินและแนะแนว
หลักสูตรวิชาการเงิน 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้เห็นส ำคัญของกำรกู้ยืมที่
จ ำเป็น และตระหนักเห็นคุณค่ำกำรช ำระเงินคืนหลังจำกมีกำรกู้ยืม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้เห็นควำมส ำคัญของกำรออม และควำมรู้
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรวำงแผนทำงกำรเงิน สำมำรถปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 3. เพื่อให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำแนะน ำในเรื่องกำรแก้ไข
ปัญหำหนี้สินในเบื้องต้น 4. เพื่อให้นิสิตและนักเรียนได้ตระหนักถึงกำร
ด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย
ควำม “พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเง่ือนไข “ควำมรู้” 
และ “คุณธรรม” 5. เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และเป็น
กำรประชำสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรกำรเงิน 6. เพื่อให้นิสิตตระหนัก
ในคุณค่ำและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
รายละเอียด : กิจกรรมจัดขึ้นวันท่ี 20 มีนำคม พ.ศ. 2562  ณ หมู่บ้ำน
โคกสะอำด หมู่ 12 ต ำบลไร่ อ ำเภอพรรณนำนิคม จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนิสิตหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 
จ ำนวน 42 คน และชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำนโคกสะอำด หมู่ที่ 12 ต ำบล
ไร่ อ ำเภอพรรณำนิคม จังหวัดสกลนคร 
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3. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค  
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายตลาดอาสาพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้นิสิตได้ท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชมและโรงเรียนนำค ำ
วิทยำคำร 2.เพื่อให้นิสิตได้มีโอกำสร่วมกำรรณรงค์รับบริจำคเงินและอุปกรณ์
พัฒนำโรงเรียน 3.เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรแบ่งปันและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม 
รายละเอียด : กิจกรรมจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 26 – 27 มกรำคม พ.ศ. 2562         
ณ โรงเรียนนำค ำวิทยำคำร ตั้งอยู่ที่ ณ หมู่ที่ 4 บ้ำนนำค ำ ต ำบลห้วยยำง 
อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
คณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรตลำด จ ำนวน 5 คน และนิสิตสำขำวิชำ
กำรตลำด ช้ันปีท่ี 1-4 จ ำนวน 249 คน 
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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ : โครงการจิตอาสาท าความดีถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  : ท ำ ค ว ำมดี เ พื่ อ ถ ว ำย เป็ นพระ ร ำชกุ ศ ลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
และสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนจิตอำสำให้แก่นิสิต 
ร ายล ะ เ อี ย ด  : วั น ที่  12 ตุ ล ำ ค ม  2561 บุ ค ล ำ ก ร และนิ สิ ต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี ได้จัด
โครงกำร “จิตอำสำท ำควำมดีเพื่อถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร” ณ วัดอู่ทอง อ ำเภอบำงปลำม้ำ 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมจิตอำสำประกอบด้วย กำรท ำควำม
สะอำดศำลำกำรเปรียญ อุโบสถ และบริเวณรอบวัดอู่ทอง อ ำเภอ    
บำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสี เขียวให้จังหวัด

สุพรรณบุรี เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 

พรรษา 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำสีเขียวให้กับจังหวัด
สุพรรณบุรี 
รายละเอียด : วันที่ 26 กรกฎำคม 2562 บุคลำกรและนิสิต
โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรใน
จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดโครงกำรเพิ่มพื้นที่สี เขียวให้จังหวัด
สุ พ ร รณ บุ รี  เ น่ื อ ง ใน โ อก ำส วั น เ ฉลิ มพระชนมพ รรษำ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 67 พรรษำพรรษำ 28 
กรกฎำคม 2562 โดยมี นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธำนในพิธี 
พร้อมด้วย นำยนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สุพรรณบุรี และหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ เข้ำร่วมงำนเป็น
จ ำนวนมำก กิจกรรมดังกล่ำว ได้แก่ ปลูกต้นไม้ จ ำนวน 500 ต้น 
ได้แก่ ต้นมะเกลือ ต้นตะเคียนทอง ต้นยำงนำ และต้นรวงผึ้ง 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลำ 430,010 ตัว ได้แก่ ปลำตะเพียนขำว 
และปลำบึก และกิจกรรมปลูกหญ้ำแฝก จ ำนวน 30,000 ต้น 
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ชื่อโครงการ : โครงการจิตอาสา การแข่งขันเรือยาวประเพณี 
อ าเภอบางปลาม้า 
วัตถุประสงค์ : สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนจิตอำสำให้แก่นิสิต 
รายละเอียด : เมื่อวันเสำร์ที่ 9 พฤศจิกำยน 2562 นิสิตปริญญำตรี
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ กำรจัดกำรโรงแรมและ
ท่องเที่ยว   โครงกำรจัดตั้ งวิทยำเขตสุพรรณบุรี  มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์  ร่วมพิธี เปิดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณีชิงถ้วย
พระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ครั้งท่ี 16 ประจ ำปี 2562 โดยมีเรือยำวจำกท่ัวประเทศ ส่งทีมเข้ำ
แข่งขันเป็นจ ำนวนมำก  ซึ่งได้รับเกียรติจำก นำยนิมิต วันไชยธนวงศ์ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธำนเปิดงำน ณ วัดสวนหงส์ 
อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

คณะผู้จัดท ำ 

 
 ที่ปรึกษำ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
  นางสุชีรา   จรรยามั่น หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

 ผู้จัดท ำ นายนพพล  ศรีสมุทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาวรัชนก อลงกรณ์โชติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาววศินี ศุภพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาวธันยพร ขุนราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 แหล่งข้อมูล คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ และกอง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พิมพ์ นายนพพล  ศรีสมุทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

กองแผนงำน  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

โทร. 02-942-8158  ภำยใน : 644705  โทรสำร 02-942-8160 

http://www.planning.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/plankaset 
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