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คานา
หนั ง สื อ รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility Report : CSR)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 เป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลงานการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
สั ง คม และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คม ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยตามนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการจั ดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้ าน
การบริหารจัดการ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไปพร้อมๆ กันกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมและโครงการที่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะสังคมและ
ชุมชนโดยรอบของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเน้นการจัด กิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมด้าน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องสืบไป

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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บทสรุป
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ย เป็ น สถานศึ ก ษาทางวิช าการและวิช าชี พ ชั้ น สู ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนาพาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฐานะเป็น
หน่วยงานในกากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 66 ก วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินการตามภารกิจเพื่อสนองนโยบายการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาของภาครัฐที่บางเขน และ 3 วิทยาเขต 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จาแนกได้ดังนี้
(1) บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี 26 ส่วนงาน ประกอบด้วย 16 คณะ 4 สถาบัน 3 สานัก
2 สานักงาน และ 1 ศูนย์
(2) วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี 9 ส่วนงาน ประกอบด้วย 5 คณะ 2 สานัก
1 สานักงาน และ 1 ศูนย์
(3) วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย 5 คณะ และ 1 สานักงาน
(4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย 4 คณะ และ
1 สานักงาน
(5) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 1 ส่วนงาน ประกอบด้วย
1 สานักงาน

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11
เว็ปไซต์ : http://www.ku.ac.th
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0-3428-1053-6
เว็ปไซต์ : http://www.kps.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา 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 ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4272-5000 , โทรสาร : 0-4272-5013
เว็ปไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3552-1260 หรือ 02 942 8200-45 ต่อ 622919 , โทรสาร : 0-3552-1260
เว็ปไซต์ : http://www.sbc.ku.ac.th

ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น สถาบั นที่ มี ปณิ ธ านมุ่งมั่น ในการสั่ งสมเสาะแสวงหาและพั ฒ นา
ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน
เป็น ผู้ชี้นาทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างคนที่มีปัญหา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
2. สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มมี าตรฐาน
สามารถแข่งขันได้
3. ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
4. สืบสาน ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก (Core Value)
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”
คาอธิบาย :
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Efficiency) : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ ดี หรือให้เกินมาตรฐาน มี
ความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒ นาตนเอง อย่าง
สม่าเสมอ สนใจใฝ่หาความรู้ มีภาวะผู้นาในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2. สื บ สานสามั ค คี (Synergy) : ความตั้ ง ใจที่ จ ะท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในที ม งาน
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร โดยผู้ ป ฏิ บั ติ มี ฐ านะเป็ น สมาชิ ก ในที ม และเป็ น หั ว หน้ า ที ม ได้ และ
ความสามารถในการสร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
3. มีคุณธรรม (Integrity) : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Uniqueness of Kasetsart University)

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

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นของ
องค์กร
คาอธิบาย :
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัน
เป็นแหล่งรวมของบุคลากร(Knowledgeable Man) และ องค์ความรู้ (KnowledgeBody)
2. ศาสตร์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น (Knowledges of the Land) หมายถึ ง ความหลากหลาย (Multidisciplines) ของส าขาวิ ช าอั น เป็ น บู รณ าการ (Integration) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษ ต ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน
3. ความกิ น ดี อ ยู่ ดี ข องชาติ (the Well-being of Nation) หมายถึ ง ความเจริ ญ เติ บ โตของ
เศรษฐกิ จ (Growth) ความเข้ ม แข็ ง ของสั ง คม (Strength) ความสมดุ ล ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Equilibrium) และความมั่ น คง (Security) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความมั่ น คงด้ า นอาหารของ
ธรรมชาติซึ่ง “ชาติ” หมายความครอบคลุมถึงประชาชนผืนแผ่นดิน
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Identity of Kasetsart University) : IDKU
สานึกดี

มุ่งมั่น

(Integrity)

(Determination)

สร้างสรรค์
(Knowledge Creation)

สามัคคี
(Unity)

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัตทิ ี่เป็นตัวตนของบุคคล
คาอธิบาย :
1. สานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
2. มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะ อุตสาหะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทางานและในการปฏิบัติใด ๆ
3. สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้
มีความสามารถ ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
4. สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่ว มใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทางานเป็นทีม และ
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

9

โครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพ สิ่งแวดล้อมในด้าน
วิชาการ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพ ที่ดีของนิสิต บุคลากร ตลอดจน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งใน มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติ
ของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน และประชาคมโลก โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกจากสภาวะเรือนกระจก
แก่นิสิต และบุคลากร
4. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะ หรือของเสียด้วยการลดการใช้ การใช้ซ้า และการ
แปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเร่งรัดการลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. การส่ ง เสริม การลดการใช้ ท รัพ ยากรน้ าและการสนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การน้ าภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ
6. การเร่งรัด ปรับปรุง และสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริม การใช้และการ
ให้บริการระบบขนส่งมวลชน รถจักรยาน และเส้นทางเดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. การสนับสนุนการจัดการศึกษา และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
9. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดการการพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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การดาเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
************************************
คณะเกษตร
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการเกษตรในเมือง (พี่สอนน้องปลูกผัก) ประจาปี 2560 (คณะเกษตร)
คณะเกษตร และสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเกษตร นาความรู้การทาเกษตร
ในเมือง เรื่อง การปลูกผัก ถ่ายทอดและปลูกฝังให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
เพื่อให้นักเรียนสามารถปลูกผักได้เองอย่างมีคุณ ภาพ ในพื้นที่ที่จากัดและนาไปปลูกเป็นอาหารกลางวันของ
นักเรียนได้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะ
เกษตร เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พนามาศ ตรีวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้แทนคณบดีคณะเกษตร คณะผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมใน
พิธี ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จากัดสาหรับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ โครงการ
นี้ เป็ น จุ ด ประกายเล็ ก ๆ ให้ นั ก เรีย นเห็ น ความส าคั ญ ของการเกษตร และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 -12.10 น. ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวา
รีวิทยา)
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1.2 โครงการค่ายอาสาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชนบท ครั้งที่ 15 (คณะ
เกษตร)
สโมสรนิสิตคณะเกษตร ได้ดาเนินโครงการค่ายอาสาเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่
ชนบท ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 23-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดราชบรรทม และโรงเรียนบ้านนกเขา
เปล้า ตาบลเพนียด อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี โดยทาการปรับปรุงในพื้นที่เพื่อทาแปลงเกษตรสาธิต
เป็นตัวอย่างให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เห็นเป็นแบบอย่างในการทาการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยการเกษตร
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1.3 โครงการเปิดบ้านพิพิธภัณฑ์แมลง ประจาปี 2561 (ภาควิชากีฏวิทยา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ได้ดาเนินงานโครงการเปิดบ้ านพิพิธภัณฑ์แมลง ประจาปี 2561 โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและคุณครูโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเข้าร่วมโครงการจานวน 65 คน เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง 60 ปี ทางภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. ชามา
พานแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านแมลงแก่นักเรียนและคุณครู พร้อมพาคณะเข้าชมแมลงภายในอุทยาน
แมลง 60 ปี โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับแมลง ปลูกฝังให้
เยาวชนเห็นความสาคัญของแมลง และนาความรู้ไปต่อยอดในด้านต่างๆ ต่อไป
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แต่เมื่อเดือนมกราคม 2561 พิพิธภัณฑ์แมลงได้ปิดบริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง การดาเนินงานจึงปรับเปลี่ยน
ไปเป็นการบริการนอกสถานที่ โดยมีโรงเรียนขอความอนุเคราะห์มาจานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวรรณสว่าง
จิต มีนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 จานวน 20 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และโรงเรียนสามเสนนอก
(ประชาราษฎร์อนุกูล) มีนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3,115 คน เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

1.4 โครงการบริการวิเคราะห์แมลง ประจาปี 2561 (ภาควิชากีฏวิทยา)
ภาควิ ชากีฏวิท ยา คณะเกษตร ได้ ดาเนิ น งานโครงการวิ เคราะห์ แมลง ประจาปี 2561 ตั้ งแต่ 1
ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 เพื่อรับวิเคราะห์ชนิดของแมลงที่เป็นปัญหาให้แก่ประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้เข้ารับบริการ โดยในปี 2561 นี้มีภาคเอกชนส่งตัวอย่างแมลงเข้ามารับการวิเคราะห์จานวนทั้งสิ้น
35 บริษัท ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.62) ผู้เข้ารับบริการจะสามารถแยกแยะได้ว่าแมลงชนิดใด
ควรทาการป้องกันกาจัด และทาการป้องกันกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ลดการใช้สารเคมีกาจัดแมลง
เกินความจาเป็นและลดปัญหาสารเคมีกาจัดแมลงตกค้างในสภาพแวดล้อม
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1.5 โครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีการถวายเทียนพรรษา ประจาปี 2561 (ภาควิชากีฏ
วิทยา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ได้ดาเนินงานโครงการผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณี การถวายเทียน
พรรษา ประจาปี 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตและบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการจานวน 24
คน เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ภาควิชากีฏวิทยา และวัดบางน้ามุด จังหวัดกาญจนบุรี ทาง
ภาควิชาฯ ได้ดาเนินกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาและเทียนแฟนซี และร่วมกันนาเทียนและสังฆทานไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางน้ามุด จังหวัดกาญจนบุรี โครงการนี้ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบที่มาของเทียน
ขั้นตอนการหล่อเทียนและทาเทียนแฟนซี และร่วมกันรักษาประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษาให้คงอยู่ต่อไป
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1.6 โครงการปลูกต้นไม้ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
โครงการปลูกต้นไม้ถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการให้บุคลากรและนิสิตภาควิชาฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้และทา
ความสะอาดพื้นที่การเรียนการสอนภายในภาควิชาเกษตรกลวิธาน

1.7 โครงการสัมมนา “แสงอาทิตย์พลังงานใกล้ตัวที่ใช้ได้จริง” (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
โครงการปลูกต้นไม้ถูกจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการให้บุคลากรและนิสิตภาควิชาฯ ได้รับความรู้จากท่าน
วิทยากรที่มีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์
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1.8 โครงการเสริมสร้างทักษะการบริการชุมชนเกษตรผ่านกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพ
(ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการจัด
โครงการเสริมสร้างทักษะการบริการชุมชนเกษตรผ่านกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 9 –
10 เมษายน 2561 ณ ชุมชนบ้านแหลม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ แก่สังคมและชุมชนในภาคการเกษตร เปิดโอกาสในการศึกษา เรียนรู้เพิ่ม
ทักษะและพัฒนาตนเองทางการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในชุมชน โดยมีแม่บ้านเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการพัฒนาอาชีพ จานวนทั้งสิ้น 40 คน
โดยการให้ความรู้การทายาหม่อง
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1.9 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชประจาถิ่นคุ้งบางกะเจ้าและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณ ฑ์ ชุมชนภายใต้ การเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561 (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร และคหกรรมศาสตร์)
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันดาเนินการโครงการ
ฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชประจาถิ่นคุ้งบางกะเจ้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวัน ที่
6 และ 13 สิ งหาคม 2561 ณ ต าบลบางกะเจ้ า อ าเภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้การย้อมผ้าจากสี ธรรมชาติ โดยพื ช ท้ องถิ่น (ลู กจาก) และปฏิบั ติการย้อมสี ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ เช่น ผ้าเช็ดหน้า เสื้อ กระเป๋าผ้า
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1.10 โครงการคนสัตว์คืนถิ่น ครั้งที่ 1 (ภาควิชาสัตวบาล)
นิสิตปริญญาตรีภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกค่ายอาสาร่วมกับ
ปศุสัตว์อาเภอ โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้ฝึกประสบการณ์
ทางด้านสัตวบาลช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ออกตรวจสุขภาพ เก็บตัวอย่าง และทาวัคซีน อีกทั้ง ยังได้
ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดกิจกรรมให้น้องๆ ระดับ มัธยมต้นโรงเรียนบ้านสระเพลง อาเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี ได้เห็นความสาคัญของการศึกษา และสร้างแรงจูงให้อยากศึกษาต่อ
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1.11 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์)
ส ถ านี วิ จั ย เพ ช ร บู รณ์ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ ถ่ าย ท อ ด เท ค โน โล ยี ก ารเก ษ ต ร ค ณ ะ เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเข็กน้อย นาพาเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 23 จานวน 288 คน พร้อมด้วยครูประจาชั้ น จานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 297 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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1.12 โครงการพลังแห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลเดชบรมนาถ
บพิตร (สถานีวิจัยดอยปุย)
สถานีวิจัยดอยปุย เข้าร่วมกิจกรรม “พลังแห่งความจงรักภักดี ” กับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกับจิต
อาสาทาความสะอาดบริเวณ สถานที่จาลองพระเมรุมาศ ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันที่ 21
ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่
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1.13 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. (สถานีวิจัยดอยปุย)
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ได้จัดกิจกรรม “วัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.” โดยพัฒนาอาคารสถานที่และปลูกต้นไม้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ
บริเวณ สวนบวกห้า สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 จานวน 30 คน
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการบริการทางด้านการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (คณะเกษตร)
คณะเกษตรดาเนินโครงการบริการทางด้านการเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้สนใจในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร โครงการนี้ประกอบด้วยโครงการย่อย จานวน 30 โครงการ ในระหว่างวันที่
1 ธันวาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561 โดยดาเนินการที่หน่วยงานสังกัดคณะเกษตร เช่น อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร, สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน, สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล, ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ, สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร, สถานีวิจัยลพบุรี, สถานีวิจัยเขาหินซ้อน และ
สถานีวิจัยดอยปุย โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 5,166 ราย
1) โครงการเกษตรวิชาการ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ อาคารวชิรา
นุสรณ์คณะเกษตร โดยอบรมและให้ความรู้ทางงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านการเกษตร เป็นการ
ทางานร่วมกันของหน่วยงานสังกัดคณะเกษตร ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาค
หกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาสัตวบาล และ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร พร้อมด้วยศูนย์และสถานีวิจัยภายใต้สังกัดคณะเกษตร ได้แก่ สถานี
วิจัยดอยปุย สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยปากช่อง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถานีวิจัยทับ
กวาง สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยลพบุรี และสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ดาเนินการจัด
นิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตรภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” พร้อมกันจัดเวทีวิชาการ
ซึ่งเป็นการจัดอบรมความรู้สาคัญๆ ทางการเกษตร และเทคนิคที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรด้าน
ต่างๆ การจัดคลีนิกเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ตลอดจนการจัดประกวดพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็น
การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นขวัญกาลังใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาในสายอาชีพต่อไป
โครงการนี้ทาให้เกิดความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่มีองค์ความรู้ทางการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
การเกษตรร่วมกัน นาไปสู่การพัฒนาให้สู่ความยั่งยืนต่อไป โดยในการดาเนินโครงการ มีผู้เข้ าร่วมจานวน
1,055 คน
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2) การฝึกอบรมการปลูกพืชสวนในพื้นที่จากัดและการผลิตพืชสวนปลอดภัย ระหว่างวันที่ 5 – 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร อบรมเรื่องความรู้ในการปลูกพืชสวนในพื้นที่จากัด
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 120 ราย

2.2 กิจกรรมเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “วิถีไทย วิถีเกษตร: ชิม ช้อป แชร์ และคณะ
เกษตร” ครั้งที่ 1 (คณะเกษตร)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร คณะเกษตรร่วมกับ โครงการการ
ยกระดับ ศักยภาพของสถานี วิจัย ทางการเกษตร สู่การพั ฒ นาประสิ ท ธิภาพการผลิต ของผู้ ป ระกอบการ
การเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า แผนบูรณาการศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2561
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึก รักความเป็นไทย อนุรักษ์ ภูมิปัญญา เสริมสร้าง
เอกลักษณ์คณะเกษตร และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการนาเสนอศักยภาพเชิงบูรณาการ
ของคณะเกษตร ทั้งจากภาควิชาฯ ศูนย์ฯ สถานีฯ รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน และยังเป็นการสร้าง ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งคณะเกษตร กาแพงแสน/ คณะประมง/ และคณะ
วนศาสตร์ พร้อมทั้ง ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ โดยผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะ
เกษตร ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ต่อด้วย ผศ.ดร.สาวิตรี พังงา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานให้แก่ ดร.ดารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะกล่าวเปิดงาน ชิมช้อปแชร์แลคณะเกษตร และคณบดีคณะเกษตร มอบ
รางวัลการประกวด โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สุนทรพจน์ และ ภาพภ่าย ในหัวข้อ วิถีไทยวิถีเกษตร โดยงาน
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ในวันนี้ทางคณะเกษตรได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เข้าร่วมงาน
ในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้ร่วมงานโดยประมาณ 300 คน และมีการจัดแสดงสินค้าและผลงานทางด้านการเกษตร
จานวน 42 บูธ
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2.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์
อื่นในบ้านเรือนหรือ ทางสาธารณสุข หลักสูตรรายใหม่ ประจาปี 2561 (ภาควิชากีฏวิทยา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ได้ดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
เพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข หลักสูตรรายใหม่ ประจาปี 2561
จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 32) ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 จานวนผู้อบรม 68 คน ครั้งที่ 2 (รุ่น
ที่ 33) ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 จานวนผู้อบรม 56 คน และครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 34) ระหว่างวันที่ 10
– 14 กันยายน 2561 จานวนผู้อบรม 66 คน ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างในการ
ป้องกันกาจัดแมลงและสัตว์อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรฯ

2.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์
อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข หลักสูตรต่อเนื่อง ประจาปี 2561 (ภาควิชากีฏวิทยา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ได้ดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
เพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข หลักสูตรรายใหม่ ประจาปี 2561
จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 26) วันที่ 2 มีนาคม 2561 จานวนผู้อบรม 85 คน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 27) วันที่ 2
มิถุนายน 2561 จานวนผู้อบรม 65 คน และครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 28) วันที่ 7 กันยายน 2561 จานวนผู้อบรม 60
คน ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้ างในการป้องกันกาจัดแมลงและสัตว์อื่นๆ ที่เคย
ผ่านการอบรมมาแล้วและหนังสือรับรองหมดอายุแล้ว ต้องอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี
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2.5 โครงการ Field Training on New Mosquito Surveillance Methods, Pu Toey,
Kanchanaburi (ภาควิชากีฏวิทยา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานเครือข่ายขจัดโรคมาลาเรียในเขตเอเชีย แปซิฟิก (Asia Pacific Malaria Elimination Network: APMEN) โดยในปีนี้ทางภาควิชาฯ ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคนิคใหม่ในการจับยุงภาคสนามให้กับประเทศ
สมาชิ ก ได้ แ ก่ ประเทศกั ม พู ช า เวี ย ดนาม ศรีลั ง กา ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และประเทศไทย โดยท าการฝึ ก อบรม
ภาคสนามที่ อาเภอไทรโยค จั งหวั ด กาญจนบุ รี ระหว่ างวั น ที่ 5 – 9 กัน ยายน 2561 กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ
ประเทศสมาชิกที่ขาดทักษะด้านกีฏวิทยา โดยวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฏวิ ทยาของ
ประเทศสมาชิ ก เพื่ อ ติ ด ตามและเฝ้ า ระวั งการระบาดของโรคมาลาเรีย ซึ่ งผู้ ที่ เข้ า ร่ว มการอบรมครั้ง นี้
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและประเทศสมาชิกรวม 12 ท่าน และทีมงานอาจารย์และนิสิตจาก
ภาควิชาฯ จานวน 10 ท่าน ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้ทาให้ประเทศสมาชิกสามารถเขียนโครงการวิจัยและ
ประยุกต์เทคนิคการจับยุงไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศได้
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2.6 โครงการการออกแบบระบบการให้น้าแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ (ภาควิชาเกษตรกล
วิธาน)
โครงการการออกแบบระบบการให้น้าแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ ในระหว่า งวันที่ 18- 22
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการแก่เกษตรกร การให้คาแนะนา และการคานวณและออกแบบระบบการให้น้า

2.7 โครงการอบรมและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีระบบเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชน
(ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
1) ในระหว่ างวั นที่ 1 มี นาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561 ณ ภาควิ ชาเกษตรกลวิ ธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร การให้คาแนะนา และการคานวณและ
ออกแบบระบบการให้น้า
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2) ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ ภาควิชา
เกษตรกลวิธาน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ (Smart
Farming) ให้กับหลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 70 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

3) ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน และ อ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช รอง
หัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ด้ านยางพาราระดั บ อุ ด มศึก ษา ปี ง บประมาณ 2561 หั ว ข้อ "การประกวดโครงร่างงานวิ จั ย นวั ต ก รรม
เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ายางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ,
กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
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4) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การออกแบบระบบการให้น้าแก่พืชและระบบควบคุมอัตโนมัติ ในหลักสูตรการใช้
แอพพลิ เคชั่ น ทางการเกษตร ให้ กับ เกษตรกร เกษตรกรรุ่น ใหม่ เจ้ าหน้ าที่ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จานวน 46 คน ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมโดยสานักส่งเสริมและฝึก อบรม
ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวัน ที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ศูน ย์ส่งเสริมและฝึ กอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

5) ผศ.ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตของ
ภาควิชาฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน
2561 ณ โรงเรีย นสุ น ทรภู่ พิ ท ยา อาเภอแกลง จั งหวั ด ระยอง จั ด โดย ศู น ย์ เชี่ ย วชาญนวั ต กรรมเกษตร
สร้างสรรค์ (ศนก.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนี้ ผศ.ดร.ศุภกิตต์
สายสุนทร หัวหน้าภาคฯ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมทั้ง
ผศ.ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตถ่านกัมมันต์และถ่านดูด
กลิ่นจากผลไม้และ ผศ.ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร ได้รั บเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุปกรณ์
เก็บเกี่ยวผลไม้: อุปกรณ์ เก็บมังคุดอกจากนี้แล้ว คณาจารย์จากภาควิชาฯ ได้รับ เชิญ ให้ นาเครื่องจักรกล
เกษตรจากงานวิจัยเข้าร่วมสาธิต และจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้ (1) ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง นาเครื่อง
ปอกฝรั่ง และเครื่องคลุกผงบ๊วย เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการทางาน (2) ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรม
สถิต สาธิต และให้คาปรึกษา ระบบการให้น้าในโรงเรือนผ่านเครือข่าย WiFi และ(3) อ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์
ราช นาเครื่องหยอดเมล็ดเข้าร่วมจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ ได้มีนิสิตของภาควิชาฯ 2 คน คือ นายภาวิต ชุติ
ชัยเมธา นิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีระบบเกษตร) และนายธนิสร ทับผึ้ง นิสิตชั้นปีที่ 3
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีระบบเกษตร) เข้าร่วมปฏิบัติการสาธิตเครื่องจักรในงานดังกล่าวด้วย
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2.8 โครงการถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังอย่างยั่งยืนของเกษตรกร โดยการบูรณา
การระหว่างโรงงานแป้งมันสาปะหลัง เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง และหน่วยงานภาครัฐ (ภาควิชาพืช
ไร่นา)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ โรงงานแป้งมันสาปะหลัง และสถาบันพัฒนามัน
ส าปะหลั ง มู ล นิ ธิ ส ถาบั น พั ฒ นามั น ส าปะหลั ง แห่ ง ประเทศไทย ถ่ายทอดความรู้วิ ธีก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต มั น
สาปะหลัง ให้ ตรงกับ สภาพปัญ หาและความต้องการของเกษตรกร โดยมีกระบวนการเวทีประชาเสวนา
หาทางออกให้กับผู้ผลิตมันสาปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง แก้ไขปัญหา และพัฒนาการผลิตมัน
สาปะหลัง รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และจัดทารูปแบบวิธีการพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังอย่าง
ยั่งยืน (KU-TAPP Model) โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ บริษัท สยามควอลิตี้
สตาร์ช จากัด จ.ชัยภูมิ และในพื้นที่สถาบันพัฒนามันสาปะหลัง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ใน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 วัน ที่ 23 กุมภาพัน ธ์ 2561 ณ และวันที่ 2
เมษายน 2561 ซึ่งมีเกษตรกรร่วมกิจกรรมรวมทั้ งสิ้น จานวน 1,432 ราย และบุคลากรงานส่งเสริมของ
หน่วยงานเครือข่าย จานวน 50 ราย
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2.9 การบรรยายโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ภาควิชาพืชสวน)
การบรรยายเรื่องแครอท ให้ เด็กอนุ บาล 1 จานวน 22 คน บรรยายเรื่องมะนาว ให้เด็กชั้นเตรียม
อนุบาล จานวน 24 คน บรรยายเรื่องฝรั่ง ให้เด็กชั้นอนุบาล 1 จานวน 23 คน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

2.10 โครงการการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน (ภาควิชาพืช
สวน)
เป็นโครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักเรื่อง การปลูกผักแบบอินทรีย์ ที่ วิสาหกิจชุมชนบ้าน
คลองนาหมอน ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จานวน 30 ราย
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2.11 โครงการการให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนเกาะกลางคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ภาควิชา
พืชสวน)
ฝึ ก อบรม เรื่อ ง การปลู ก ผั ก ในเมื อ ง วั น อาทิ ต ย์ ที่ 26 สิ ง หาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ลานจัดกิจกรรมชุมชนเกาะกลางคลองเตย กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกในชุมชนเกาะกลาง จานวน 20 คน

2.12 โครงการมหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคชาติ (ภาควิชาพืชสวน)
จัด โดยสถาบั น วิจั ย วิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ ง ประเทศไทย วัน ที่ 6-7 กัน ยายน 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร จานวน 250 คน บรรยาย เรื่อง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
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2.13 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งกันการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก (ภาควิชา
พืชสวน)
เป็นโครงการให้ ความรู้ ร่วมเสวนาและตอบคาถามแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง วิสาหกิจชุมชน
มะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร
จานวน 20 ราย

2.14 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ภาควิชาพืชสวน)
การให้ความรู้แก่เกษตร ฝึกอบรม เรื่อง การปลูกพืชสวนในพื้นที่จากัดและการผลิตพืชสวนปลอดภัย
เป็ น วิ ท ยากรอบรมเรื่ อง การขยายพั นธุ์ ไม้ ผล การปลู กเลี้ ยงไม้ ผลในพื้ น ที่ จ ากั ดและในโรงเรื อน วั น ที่ 6
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คื อ
เกษตรกร จานวน 50 คน
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2.15 โครงการฟื้ น ฟู และเพิ่ มศั ก ยภาพพื ช ประจ าถิ่ นคุ้ งบางกระเจ้ า และการสร้า งมู ล ค่ าเพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ภาควิชาพืชสวน)
เป็นวิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การปลูกไม้ผลในภาชนะ ณ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ 7
สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร จานวน 50 คน

2.16 โครงการผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุการ
เก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ชิซู (ภาควิชาพืชสวน)
จัดฝึกอบรมวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง “การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการ
ผลิตพลับพันธุ์ชิซูให้มีคุณภาพ” เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพลับ ณ สถานีวิจัยดอยปุย อ.
เมือง จ. เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกร จานวน 50 คน
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2.17 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการอาหารสัตว์ (ภาควิชาสัตวบาล)
ภาควิชาสัตวบาล โดย ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง และ ดร.ชาญวิทย์ แก้วตาปี ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น
การคานวณสูตรอาหารสัตว์ และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทานายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และการ
วิจัยด้านสัตวศาสตร์ เปิ ดอบรมให้เ กษตรกร, หน่วยงานราชการ, บริษั ทเอกชน, นิสิต/นักศึกษา รวมทั้ ง
ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น โดยได้ดาเนินการจัดอบรม จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยใช้แอปพลิเคชั่น KU Feed Forecasting สาหรับ
ทานาย ราคาวัตถุดิบอาหาร” เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มีผู้เข้า
อบรม 38 คน
ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและลดต้นทุนอาหารสัตว์ยามวิกฤติราคาปศุสัตว์ตกต่า”เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มีผู้เข้าอบรม 300 คน
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2.18 โครงการการประเมินเนื้อแดง ความหนาไขมันสันหลัง และโภชนาการของเนื้อสุกรโดย
สมาร์ทแอปพลิเคชั่น (ภาควิชาสัตวบาล)
ภาควิชาสัตวบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ขยัน ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นการประเมินเนื้อ
แดง ความหนาไขมันสันหลัง และโภชนาการของเนื้อสุกรโดยสมาร์ทแอปพลิเคชั่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่
เกษตรกร หน่ ว ยงานราชการ และบริษั ท เอกชน ได้ จั ด โครงการเมื่ อวัน ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ
โรงแรมริเวอร์โฮเต็ล จังหวัดนครปฐม รวมจานวนผู้เข้าอบรม 60 คน

2.19 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคเนื้อและโคนม เพื่อการแข่งขันเชิง
การค้า (ภาควิชาสัตวบาล)
ภาควิชาสัต วบาล โดย ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. ศกร คุณ วุฒิ ฤทธิรณ ได้จั ดโครงการทางด้านวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคเนื้อและโคนม เพื่อการแข่งขันเชิงการค้า ให้กับเกษตรกรเพื่อ
นาความรู้ไปพัฒนาฟาร์มของตนเอง ได้ดาเนินการจัดอบรม จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 หั วข้อ “การเพิ่ มศักยภาพทางพั นธุกรรม การผลิต และการตลาดโคเนื้ อ เพื่ อการแข่งขัน เชิ ง
การค้า” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตาบลสลักได อาเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จานวน 131 คน
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ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคนม เพื่อการแข่งขันเชิงการค้า เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสันกาแพงเลควิวรีสอร์ท อาเภอสันกาแพง จั งหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกร
เข้ารับการอบรม จานวน 72 คน

2.20 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าการผลิตไก่ดา-ไก่พื้นเมือง (ภาควิชาสัตวบาล)
ภาควิชาสัตวบาล โดย ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ร่วมกับ สถานีวิจัยทับกวาง ได้จัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าการผลิตไก่ดา-ไก่พื้นเมือง มีการบรรยายพร้อมสาธิตการแปรรูปอาหารจากไก่ดา
และตรวจชิมอาหาร 3 เมนู คือ (1) แบลคเบอร์เกอร์ (2) คุโระ ยากิโทริ และ (3) ซูปเปอร์แบลคสเต๊ก ได้
ดาเนินการจัดอบรม จานวน 2 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จานวนทั้งสิ้น 242 คน ตามรายละเอียดดังนี้

42
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร ต.ทับกวาง อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมและตรวจชิมผลิตภัณฑ์ จานวน 42 คน
ครั้งที่ 2 วั น ที่ 15 – 16 สิ งหาคมพ.ศ. 2561 ณ ส านั ก งานปศุสั ต ว์ อ าเภอเลาขวั ญ อ.เลาขวั ญ
จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมและตรวจชิมผลิตภัณฑ์ จานวน 202 คน

2.21 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยศูนย์การเรียนรู้และศูนย์วิจัยพันธุ์มันสาปะหลังสถานีวิจัย
เขาหินซ้อน (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน)
ดาเนินการจัดการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “ทางรอดหรือโอกาสทองของมันสาปะหลัง” ณ สถานี
วิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 20
มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 –15.00 น. มีเกษตรกรเข้าร่วม จานวน 212 คน
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2.22 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟ้าทะลายโจร เพื่อการเลี้ยงไก่เนื้อ (สถานีวิจยั เขา
หินซ้อน)
ดาเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟ้าทะลายโจร เพื่อการเลี้ยงไก่เนื้อ ”
ณ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัน
พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 –16.00 น. มีเกษตรกรเข้าร่วม จานวน 117 คน

2.23 โครงการการแปรรูปมันสาปะหลังสาหรับรับประทาน (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน)
ดาเนิ น การจั ด ท าแปลงสาธิต มั น ส าปะหลั งส าหรับ รับ ประทาน และจัด ฝึ กอบรมการแปรรูป มั น
สาปะหลังสาหรับรับประทาน จานวน 6 ครั้ง รวมเกษตรกรจานวน 374 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2561 เกษตรกรพื้นที่อาเภอพนมสารคาม จานวน 112 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เกษตรกรพื้นที่อาเภอสนามชัยเขต จานวน 75 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เกษตรกรพื้นที่อาเภอท่าตะเกียบ จานวน 144 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เกษตรกร จานวน 30 คน
ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เกษตรกร จานวน 6 คน
ครั้งที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เกษตรกร จานวน 7 คน
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2.24 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน)
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานใน “งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์รวมพลังร้อยใจ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง” วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ชื่อผลงาน “KuKm060 พันธุ์มันสาปะหลังที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์”
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2.25 โครงการการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไม้ ผ ลที่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง อนุ รัก ษ์ บ นพื้ น ที่ สู ง ของจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ (มะคาเดเมีย) (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์)
ส ถ านี วิ จั ย เพ ช ร บู รณ์ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ ถ่ าย ท อ ด เท ค โน โล ยี ก ารเก ษ ต ร ค ณ ะ เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมโครงการการส่งเสริมการผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงอนุรักษ์บน
พื้ น ที่ สู ง ของจั ง หวั ด เพชรบู รณ์ (มะคาเดเมี ย ) ให้ แก่เกษตรกรในพื้ น ที่ อ าเภอเขาค้อ ในวั น จั น ทร์ ที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาค้อ ได้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 85 คน
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2.26 โครงการการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไม้ ผ ลที่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง อนุ รัก ษ์ บ นพื้ น ที่ สู ง ของจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ (กาแฟอาราบิก้า) (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์)
ส ถ านี วิ จั ย เพ ช ร บู รณ์ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ ถ่ าย ท อ ด เท ค โน โล ยี ก ารเก ษ ต ร ค ณ ะ เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมโครงการการส่งเสริมการผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงอนุรักษ์บน
พื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ (กาแฟอาราบิก้า ) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อาเภอเขาค้อ ในวันเสาร์ ที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาค้อ ได้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 43 คน
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2.27 โครงการการผลิตเหล้าบ๊วย (อุเมะชู) (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์)
ส ถ านี วิ จั ย เพ ช ร บู รณ์ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ ถ่ าย ท อ ด เท ค โน โล ยี ก ารเก ษ ต ร ค ณ ะ เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการฝึกอบรมโครงการการผลิตเหล้าบ๊วย (อุเมะชู) ได้เชิญผู้เ ชี่ยวชาญการ
แปรรูปบ๊วยจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดวิธีการผลิตเหล้าบ๊วยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกบ๊วยในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ และผู้สนใจ ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเข็กน้อย
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 28 คน
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2.28 กิจกรรม “การเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ผล
ขนาดเล็ก” (สถานีวิจัยดอยปุย)
สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ได้จัดกิจกรรม เสนอ
ผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เรื่อง เกี่ยวกับการปลูกสตรอว์เบอร์รี แบล็คเบอร์รี่ และราพส์เบอร์รี่
ในงานเกษตรแห่งขาติ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.29 กิจกรรม “การเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมสถานีวิจัยดอยปุย” (สถานีวิจัยดอยปุย)
1) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ได้ให้ข้อมูลและ
ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยม
ชมกิจกรรม อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แปลงทดลองปลูก สตรอว์เบอร์รี ฯลฯ เมื่อ วันที่ 31 มกราคม
2561 ณ สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่
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2) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ได้ให้ข้อมูลและ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Okayama ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สถานีวิจัยดอยปุย เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกต้นสตรอว์เบอรี่ และวิธีการปลูกพลับ จานวน 7
คน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่
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3) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ได้ให้ข้อมูลและต้อนรับ
คณะภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ พร้อมด้วย นักวิจัยจาก สปป.ลาว จานวน 15 คนเยี่ยมชมศึกษาดู
งาน เรื่อง การผลิตและการจัดการการปลูกสตรอว์เบอร์รี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ สถานีวิจัยดอย
ปุย จ.เชียงใหม่
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2.30 โครงการ/กิจกรรม “การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี” (สถานีวิจัยดอยปุย)
1) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร ร่วมกับบริษัท เอสซี
จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การผลิตสตรอว์เบอร์รีโดยการคลุม
แปลงด้วยวัสดุ SCG ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จานวน 50 คน วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒ นา
โครงการหลวง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

53

2) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร คณะเกษตร จัดฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ผลขนาดเล็กตระกูลเบอรี่สู่ภูมิภาคและกล้วยไม้ชุมชน (ครั้งที่ 1)
ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จานวน 120 คน ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี
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3) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จัดฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ผลขนาดเล็กตระกูลเบอรี่สู่ภูมิภาคและกล้วยไม้ชุมชน (ครั้งที่ 2)
ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จานวน 60 คน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาเภอทับช้าง จังหวัดจันทบุรี
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4) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จัดฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ผลขนาดเล็กตระกูลเบอรี่สู่ภูมิภาคและกล้วยไม้ชุมชน (ครั้งที่ 3)
ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จานวน 90 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรม สถานีวิจัย
ดอยปุย
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5) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จัดฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง “เรื่อง พลับ...ไม้ผลมหัศจรรย์ สร้างสรรค์รายได้บน
พื้นที่สูงของไทย” ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จานวน 90 คน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ
ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดาริ โครงการพัฒนาเพื่อความ มั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อ.นาแห้ว จ.
เลย
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6) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จัดฝึกอบรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์สาหรับควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในสตรอว์เบอร์รีและวิธีการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จานวน 63 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ณ หอประชุม
โรงเรียนนาแห้ววิทยา จ.เลย
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7) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จัดฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการการคัดเลือกต้นสตรอว์เบอร์รีเพื่อใช้เป็นต้นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ในการปรั บปรุงพันธุ์สต
รอว์เบอร์รี ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จานวน 60 คน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิจัย
ดอยปุย จ.เชียงใหม่
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8) สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร จัดฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “โรงเรียนสตรอว์เบอร์รี หลักสูตรการผลิตสตรอเบอร์รีอย่างมืออาชีพ” จานวน 60
คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่
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2.31 โครงการบริการศึกษาดูงาน (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งฃาติ)
ด้ ว ย ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว โพ ด แ ล ะ ข้ า ว ฟ่ า งแ ห่ งช า ติ เป็ น ห น่ ว ย งา น สั ง กั ด ค ณ ะ เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีภาระกิจหลักคือ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการศูนย์วิจัยฯมีการวิจัยทางด้านพืชไร่มาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 50 ปี
จึงมีองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างมากมาย และมีชื่อเสียงงานวิจัยทางด้านข้าวโพดไร่
ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวฟ่างและพืชไร่อื่นๆ โดยเฉพาะข้าวโพดหวานมีพันธุ์อินทรี 2 ซึ่งเป็น
พันธุ์ของศูนย์วิจัยฯ ที่ได้มีการเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก และทางศุนย์วิจัยฯนามาจาหน่ายทั้งใน
รูปฝักสด ฝักต้ม และการแปรรูปเป็นน้านมข้าวโพด ทาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ของบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงมีผู้
เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์วิจัยฯ เป็นจานวนมากทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยมีบุคลากร
จากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป มาเยี่ยมชมดูงานตลอดทั้งปี
โดยแบ่งเป็นดูงานการปลูกข้าวโพดหวานและแปรรูป น้านมข้าวโพดหวาน 20 ครั้ง จานวน 1,597 คน ดูงาน
การวิจัยปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 62 ครั้ง จานวน 4,377 คน
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2.32 โครงการฝึกอบรมข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่อื่น ๆ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งฃาติ)
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่ งชาติ คณะเกษตร เป็ นหน่ วยงานวิจัยเชิงพื้ นที่ มีการให้ บริการ
วิชาการผ่านการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นประจาทุกปี
การบู รณาการกับ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เช่น เกษตรอาเภอ เกษตรจั งหวั ด ศูน ย์ วิจั ยและพั ฒ นาต่ างๆรวมถึง
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยให้ทราบความต้องการความรู้และเทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการในการ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างแท้จริง โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม, 10 กรกฎาคม, 12-14 กรกฎาคม , 23-24
สิงหาคม 2561 ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปเป็นข้าวโพด
หมัก ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นครราชสีมา , อ.ส.ค. มวกเหล็ก , สภาเกษตรกรนครราชสีมา
และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จานวน 120 คน และใน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 30
สิงหาคม ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจร ให้กับนิคมสหกรณ์สตึก สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ , ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจานวน 120 คน
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2.33 นิทรรศการ เรื่อง “เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์”
ภาควิชากีฏวิทยาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านโปสเตอร์ แผ่นพับ และการนาเอาชีวภัณฑ์
กาจัดแมลงต่างๆ มานาเสนอ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ แบคทีเรียบีที เชื้อรา และไส้เดือนฝอยกาจัดแมลง
พร้อมจาหน่ายบีทีเกษตรและเชื้อรากาจัดแมลง มีผู้สนใจสอบถามและซื้อชีวภัณฑ์จานวนมาก ณ ลานจอดรถ
หน้าอาคารวชิรานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการ เป็น
เกษตรกร ข้าราชการ นิสิต และประชาชนทั่วไป จานวน 478 คน

2.34 คลินิกเกษตร เรื่อง คลินิกแมลง
ภาควิชากีฏวิทยาเปิดคลินิกให้คาปรึกษาทัง้ แมลงด้านการเกษตรและแมลงที่เป็นปัญหาในบ้านเรือน
บางรายเตรียมตัวอย่างแมลงมาให้วิเคราะห์ที่บูธ บางรายมารับคาปรึกษาทุกปี แสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้
ความสาคัญกับกิจกรรมคลินิกแมลงเป็นอย่างมาก ณ ลานจอดรถหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 26
มกราคม – 3 กุม ภาพั น ธ์ 2561 มี ผู้เข้า รับ คาปรึกษาตลอดทั้ งงานเป็ น เกษตรกร ข้าราชการ นิ สิต และ
ประชาชนทั่วไป จานวน 478 คน
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2.35 เวทีวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดและการทาราเมนสะดิ้ง
ภาควิ ช ากี ฏ วิ ท ยาจั ด บรรยายเรื่อ งการเลี้ ย งจิ้ ง หรีด และเชิ ญ เชฟที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการ
ทาอาหารมาสาธิตการทาเส้นราเมนจากแมลงสะดิ้ง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารประเภทโปรตีน รวมทั้งมีแมลง
ทอดอื่นๆ ให้ผู้เข้าฟังชิม เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ที่สนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจเป็นอย่าง
มาก ณ ลานฝั่งตรงข้ามคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีประชาชนทั่วไป นิสิต และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 30 คน
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3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต (คณะเกษตร)
คณะเกษตรร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เชิญชวนบุคลากร
นิ สิ ต ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ณ โถง 106 อาคารวชิ ร านุ ส รณ์ คณ ะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการค่ายปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 19
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ดาเนินโครงการค่ายปศุ
สัตว์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 19 ขึ้นต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนโคกย่าง
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจานวนประมาณ 345 คน มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการปศุสัตว์และการประกอบอาชีพ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านปศุสัตว์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับเกษตรกร และส่งเสริมประสบการณ์ให้
นิสิตโดยนาความรู้ที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทาวัคซีนในโค กระบือ สุนัข และแมว การกรอกยา
ถ่ายปรสิตภายใน การฉีดยากาจัดปรสิตภายนอกให้แก่โค กระบือ การเก็บตัวอย่างอุจจาระในโค กระบือ เพื่อ
ตรวจหาไข่พยาธิและวินิจฉัยโรค การเก็บตัวอย่างเลือดในโค กระบือ สุนัขและแมว เพื่อนาไปตรวจหาปรสิต
ในเลื อ ด รวมถึ งการตรวจความสมบู รณ์ ของเม็ ด เลื อ ด และการให้ ค วามรู้ด้ า นการสุ ข าภิ บ าลสั ต ว์ ที่ ถู ก
สุขลักษณะแก่เกษตรกรโดยการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ รวมถึง และ
การจัดนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมจิตอาสาด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพแก่เกษตรกร โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการกระจายความรู้ด้านการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีรวมถึงการฝึกสุนัข ประจาปี พ.ศ.
2561
โครงการหาบ้ านใหม่ ให้ สุนั ขจรจั ดของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
ดาเนินโครงการกระจายความรู้ด้านการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีรวมถึงการฝึกสุนัข ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ณ วัดบางกอบัว ตาบลบางกอบัว โดยการบรรยาย และแจกสื่อแผ่นพับให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
จัดการดูแลสุขภาพสุนัขเบื้องต้นต่อคนในชุมชน ผู้ที่เลี้ยงสุนัข และผู้ที่สนใจจะเลี้ยงสุนัข ได้แก่ โปรแกรม
วัคซีนพื้นฐาน การถ่ายพยาธิ การกาจัดปรสิตภายนอกของสุนัข การฝึกสอนสุนัขให้เชื่อฟังคาสั่งเพื่อไม่ให้เกิด
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เลี้ยงและบุคคลอื่น กลุ่มเป้าหมายคือคนในชุมชนบางกระเจ้า อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 6 ตาบล ได้แก่ บางกะเจ้า บางกระสอบ บางกอบัว บาง
น้าผึ้ง บางยอ และทรงคะนอง มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 110 คน

ภาพประกอบ
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2.2 โครงการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข ประจาปี พ.ศ. 2561
โครงการหาบ้ านใหม่ ให้ สุนั ขจรจั ดของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
ดาเนินโครงการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดบาง
กอบัว ตาบลบางกอบัว โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เลี้ยงสุนัขในชุมชนบางกระเจ้า อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย 6 ตาบล ได้แก่ บางกะเจ้า บางกระสอบ บางกอบัว บางน้าผึ้ง บางยอ
และทรงคะนอง เพื่อปลุกจิตสานึกของผู้เลี้ยงสุนัขให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขของตนเอง
ทั้งในยามที่สุนัขน่ารัก และในยามที่ก่อความราคาญ และเพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากสุนัข เช่น โรคที่เกิด
จากสุนัข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อันนาไปสู่การปล่อยทิ้งสุนัขให้เป็นสุนัขจรจัด ให้จานวนสุนัขจรจัดลดลง
โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 50 คน
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คณะประมง
1. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
1.1 ชื่อโครงการ บริการวิชาการด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล หลักสูตรการแปรรูป
สัตว์น้า เพื่อเพิ่มมูลค่า
จัดบรรยายด้าน “สุขลักษณะในการแปรรูปสัตว์น้า” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความ
สะอาด และ แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัย ใส่ใจในสุขลักษณะของสถานที่การผลิตและบุคคลเมื่อได้
ลงมือปฏิบัติทาผลิตภัณฑ์ ยังเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทราบ
ปัญ หาและสาเหตุของปัญ หา วิธีการป้ องกันแก้ ไข ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการผลิต ผลิตภัณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และความชานาญ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการแปร
รูปสัตว์น้า ทั้งให้ผู้เข้าอบรมที่มีศักยภาพสามารถนาความรู้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในทางการค้าต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และระดั บครัวเรือน
นักศึกษา และบุคลากรในภาคราชการและการศึกษา รวม 121 คน
สถานที่ และระยะเวลาการดาเนินการ
รุ่น ที่ 1 วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2560 คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
รุ่นที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านน้าครกใหม่ ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น ที่ 3 วัน ที่ 19 มีน าคม 2561 อาคารทั สนี ส รสุช าติ ภาควิช าผลิต ภัณ ฑ์ ป ระมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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1.2 ชื่ อ โครงการ การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิบั ติ ก ารเรื่อ ง ระบบ HACCP และการประยุก ต์ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
จัดการฝึกอบรมเพื่ อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏี หลักการ รวมถึงฝึกปฏิบัติให้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าได้ รวมถึงทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ในการการจัดทาระบบ HACCP รวมถึงแนวทางในการแก้ไข ระหว่างวิทยากร
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันที่ 7-8
มิ ถุ น ายน 2561 โดยมี กลุ่ ม เป้ าหมาย คือ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ที่ จ บการศึก ษาในปี
การศึกษา 2560-61 และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 80
คน
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1.3 ชื่อโครงการ บริการวิชาการด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล เรื่อง “วัตถุเจือปน
อาหารกับการส่งออกของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า”
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงได้จัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สาหรับวงการอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
ในด้านการใช้วัตถุเจือปนอาหารกับการส่งออกของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
2. การตรวจสอบวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อการส่งออก
3. กฎระเบียบและข้อกาหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
4. การแสดงฉลากอาหาร
5. กรณีศึกษาของการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระรามสอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ป ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า นั กวิชาการ และ
ผู้สนใจทั่วไป จานวน 76 คน
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คณะวิทยาศาสตร์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงการ ช่วยภัยแล้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีเซลล์ สวนบุรี พานิสิต 21 คน ฝึกงานสนามช่วยภัยแล้ง ช่วง 21-22 เมษายน
2561โดยสารวจน้าให้ชุมชน 2 ชุมชน คือ หมู่ 13 บ้านห้วยใหญ่ และ หมู่ 4 บ้านกระพร้อยสองข้าม ตาบล
หนองปรือ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

1.2 ชื่อโครงการ ช่วยภัยแล้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีเซลล์ สวนบุรี พานิสิตฝึกงานสนามใช้เครื่องมือสารวจน้าช่วยภัยแล้ง สารวจไว้
เป็นข้อมูลเมื่อบี 2560บ้านพี่สุดใจ คชประดิษฐ์ หมู่ 10 ตาบลช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี
เมื่อต้นปี 2561 ได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลชั้นน้าบาดาล ตาแหน่ง การเจาะและพัฒนาบ่อน้าบาดาล ลึก 65
เมตร จนได้ น้ าปริม าณ กว่ า 10 m2/hrจนสามารถต่ อ ยอด น้ ามาใช้ ด้ า นเกษตรเต็ ม ที่ ปลู ก ผั กประสพ
ความสาเร็จมาก มีรายได้เสริมเดือนละกว่าแสนบาท
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1.3 ช่วยภัยแล้ง
สารวจน้าและเจาะ พัฒนาบ่อน้าบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ตาบลหนองปรือ ที่บ้าน
หนองตาเดช อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี(ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม ของ วช.)

1.4 จัดอบรมการปลูก และแปรรูปสับปะรด ในรูปอาหารและเครื่องสาอางค์ เพิ่มมูลค่า ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรผู้ป ลูกสับ ปะรดตาบลหนองปรือ ที่บ้ านหนองตาเดช อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุ รี
(ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม ของ วช.) ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2561
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1.5. ช่ ว ยตรวจสอบ หาสาเหตุ จ ากกรณี ไฟลุ กไหม้ ป ริศนาภายในบ้ าน 4 หลั ง เป็ น ระยะเวลา
ติด ต่อกัน นานกว่ า 1 เดื อนในพื้ น ที่ บ้ านวังไม้ แดง หมู่ ที่ 6 ต าบลสามพี่ น้ อง อาเภอแก่งหางแมว จั งหวั ด
จันทบุรี เมื่อ 19 กรกฎาคม 2561

1.6 ร่วมช่วยเหลือกู้ภัยสารวจถ้าเพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลและโค้ช ทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต
ที่ติดในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561 และได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)เบื้องหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการบริการวิชาการ ด้านอบรมเชิงบรรยาย และเชิงปฏิบตั ิการ สาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการ
ด้านอบรมเชิงปฏิบัติการ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้
ในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 3 ครั้ง จานวน 275 คน และ
กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ จานวน 1 ครั้ง จานวน 35 คน รวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) นั้น มีจานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวมเป็นจานวน 310 คน
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2.2 โครงการสัมมนาอบรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ สาหรับบุคคลากร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการอบรมความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการทดลอง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เรื่อง
การจัดการของเสียเคมี ผู้เข้าร่วมจานวน 20 คน และ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ดับ เพลิงเบื้ องต้ นแก่เจ้าหน้ าที่ และนิ สิต ผู้เ ข้าร่วมจ านวน 40 คน รวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) นั้น มีจานวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง รวมเป็นจานวน 60 คน
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2.3 โครงการการจัดเสวนาพิเศษสาขาเคมี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการจัด เสวนาพิเศษเพื่อ
เสริม สร้างทั กษะความรู้และประสบการณ์ ท างเคมี จากผู้ เชี่ ย วชาญ (Prof. Robert H. Grubbs, Nobel
Laureate in Chemistry) และยังเป็ นการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างภาควิชาฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ
โดยมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนา คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 133
คน
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2.4 การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานวิจัยภาควิชา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ภาควิชาและนาเสนอ
ผลงานที่ผลิตจากงานวิจัยในภาควิชาฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC Green Chemistry ที่
โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2561 โดยมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนา คณาจารย์
นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วม จานวน 300 คน
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2.5 โครงการ ตะลอนสอน ครั้งที่ 6
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการตะลอน
สอน ครั้งที่ 6 ดังนี้
- วันที่ 21, 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเฉลิ ม พระเกีย รติส มเด็ จพระศรีน คริน ทร์
กาญจนบุรี อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ ข้ า ร่ว มโครงการประกอบด้ ว ยคณาจารย์ ที่ ให้ ค าปรึก ษา จ านวน 7 ท่ า น และ Staff ผู้ ร่ว ม
ปฏิบัติงาน จานวน 50 คน โดยใช้เงินงบประมาณจากทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียน
ดี) และทุ นพั ฒ นาและส่ งเสริม ผู้มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จานวน
99,987.75 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

2.6 โครงการ สนุกคิด นักวิทย์ตัวน้อย
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนา
วิชาการ “สนุกคิด นักวิทย์ตัวน้อย” ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ระหว่างวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน และ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
ผู้ เข้า ร่ว มโครงการประกอบด้ วยคณาจารย์ ที่ ให้ คาปรึกษา จ านวน 2 ท่ าน และ Staff ผู้ ร่ว ม
ปฏิบัติงาน จานวน 20 คน โดยใช้เงินงบประมาณจาก โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี จานวน
144,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
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2.7 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ
Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส
ปัจจุบัน Big Data และ Data Analytics เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เนื่ องจาก
เป็นการนาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ มาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยข้อมูลที่ใช้ใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจต้องใช้เวลาอันรวดเร็ ว และต้องการวิธีที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม
จาแนกกลุ่มหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งโครงการนี้จะให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
และความเข้าใจพื้นฐาน ถึงวิธีการจัดกลุ่ม จาแนกกลุ่มหรือการคาดการณ์ดังกล่าวและสามารถนาความรู้ที่ได้
จากโครงการนี้ไปต่อยอดและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นาข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
โดยแบ่งรุ่นอบรมออกเป็น 6 รุ่น รุ่นละประมาณ 50 คน ทั้งนี้รวมเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 352
คนจาก 121 หน่วยงาน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 708 ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
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2.8 ชื่อโครงการ ค่ายธรณีวิทยา การกาเนิดพลอย จังหวัดจันทบุรี
ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ อ.ดร.ลั ดดา แต่งวัฒนานุกูล และ อ.ดร.ศริญญา
ไพศาลสมบัติ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อม
นิสิตจากภาควิชาฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางธรณีวิทยา แหล่งกาเนิดพลอย จังหวัด
จัน ทบุ รี ร่วมกับ โรงเรียนศรีย านุส รณ์ จั งหวัด จัน ทบุ รี ภายใต้ โครงการค่ายธรณี วิท ยา การกาเนิ ด พลอย
จังหวัดจัน ทบุ รี โดยจัดขึ้นวัน ที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนศรียานุส รณ์ จังหวัดจัน ทบุ รี โดยมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ จานวน 400 คน และคณาจารย์จากโรงเรียนศรียา
นุสรณ์ จานวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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2.9 ชื่อโครงการ : การเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สังคม
ผศ.อรรณพ หอมจั น ทร์ ร่วมเป็ น วิท ยากรในการบรรยายธรรมะของมู ลนิ ธิศึกษาและเผยแพร่
พระพุทธศาสนา(Dhamma Study and Support Foundation) ในรายการ “บ้านธัมมะ” มีตารางเวลา
ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศน์ สทท. (ช่ อง 11 เดิ ม ) ทุ ก วั น จั น ทร์ เวลา 04.00 – 05.00 น. และทาง
สถานี โทรทั ศ น์ TNN2 ช่ อ ง 784 (น้ ำ รำยกำรจำกช่ อ ง สทท. มำออกอำกำรซ้ ำ ) วั น พุ ธ เวลา 16.00 –
16.50 น. วันเสาร์ เวลา 07.00 – 07.50 น. และวันอาทิตย์ เวลา 02.00 – 03.00 น.
ตัวอย่างรายการ
- การสนทนาธรรม หัวข้อ “ปุญญกิริยาวัตถุสูตร” ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2560

-

การสนทนาธรรม โดย สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 มกราคม 2561

-

การสนทนาชุดพิเศษหัวข้อ “วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ (วิกฤตคาสอน)”
ออกอากาศวันที่ 15 มิถุนายน 2561
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2.10 โครงการบริการให้คาปรึกษาด้านสถิติ ของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นสถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย เป็ น บริ ก ารที่ ภาควิ ช าสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จั ดให้บริการ เพื่อสนับสนุ นการวิจัยของคณาจารย์ นิสิต รวมถึง
บุ ค ลากรทั่ วไปของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ซึ่ งภาควิช าสถิติ ได้ กาหนดให้ นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาโท มา
ให้บริการ ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ประจาภาควิชาสถิติ ทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีตารางการ
ให้บริการหน้าห้อง SC45 – 1051

2.11 โครงการบริการให้คาปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์
บริการให้ คาปรึกษาด้านสถิติเพื่อการวิจัย เป็น บริการที่ ภาควิชาสถิติร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้บริการ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ นิสิต รวมถึงบุคลากรทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดทาสองรูปแบบ คือ
(1) การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยในเทอมต้น 2561
ได้ทาการจัดอบรมสัปดาห์ละ 2 หัวข้อ โดยวิทยากรบรรยายเป็นอาจารย์ของภาควิชาสถิติ
(2) การให้คาปรึกษาด้านสถิติเพื่อการวิจัย โดยนิสิตระดับปริญญาเอกเป็นผู้ให้บริการ ภายใต้การ
ดูแลจากอาจารย์ประจาภาควิชาสถิติ โดยมีตารางการให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ของคณะ
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2.12 โครงการอบรมครูผ่านกิจกรรรมและเกมคณิตศาสตร์
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายและแนวทางการดาเนินงานจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดาเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอน
ของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ให้ เกิด การพั ฒ นาและนาไปถ่ายทอดให้ แก่นั กเรียนหรือเยาวชนในประเทศไทยให้มี ความรู้
ความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและในโลกได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงได้
จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ในการอบรมวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุจินต์ สุวรรณะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล และ อาจารย์ ดร.ธิด าพร ศุภภากร ภาควิช าสถิติ คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมคุณครูชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
กิจกรรมและเกมเป็นสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 การจัดทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สนั บ สนุ น งบประมาณ จ านวน 1 แสนบาท ให้ ค ณาจารย์ จ ากภาควิ ช า
วิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย อ.กิตติพศ ประภัศร (หัวหน้าโครงการ) รศ. ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ รศ.ดร.วีระ
เกษตร สวนผกา และ อ.สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ รวมทั้ งนิสิตปริญญาโท ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ร่วมทาการสารวจลักษณะพื้นที่และถ่ายภาพทางอากาศบริเวณพื้นที่ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วย
ทราย จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงสารวจ ตรวจสอบจานวนสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในแต่ละโซนของสถานีฯ โดยใช้
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และการวางหมุด GPS แล้วรวบรวมข้อมูลจัดทารายงานการจัดทาแผนที่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในสถานีฯให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายฯ ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2561

1.2 การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าบนพื้นที่ดอยช้างและป้องกันดินถล่ม
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สนั บ สนุ น งบประมาณ จ านวน 1 แสนบาท ให้ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ (หัวหน้าโครงการ) จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และจนท. หน่วยวิจัยดินถล่มศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี
ทาโครงการ “แก้ปั ญ หาการขาดแคลนน้าบนพื้นที่ ดอยช้างและป้องกันดินถล่ม ” ณ ชุมชนบ้านดอยช้าง
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมโครงการฯ
คณะทางานได้เริ่มดาเนินโครงการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 โดยติดตั้งเครื่องผลิตน้า
สะอาดที่พัฒนาขึ้นโดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 2 เครื่อง มาใช้เป็นต้นแบบให้ชุมชนนาไปกรองน้าที่สูบขึ้นมาจากใต้ดิน
เพื่อทาน้าสะอาดไปใช้อุปโภคบริโภค เครื่องกรองผลิตน้าสะอาดนี้สามารถกรองน้าสาหรับอุปโภคได้ในอัตรา
28 ลิ ต ร/ชม. /เครื่อง และกรองน้ าส าหรับ การบริโภค ได้ ในอั ต รา 7 ลิ ต ร/ชม./เครื่อง นอกจากนี้ ยั งได้
ออกแบบระบบติดตั้งปั๊มในสนาม และติดตั้งเครื่องมือเพื่อติดตามระดับน้าใต้ดินในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่ 10-13
กันยายน 2561 รวมถึงตรวจวัดประสิทธิภาพในการลดการเคลื่อนตัวของพื้นดินจากการสูบน้าไปใช้ด้วย
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1.3 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณะพื้นที่และเครื่องเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาริกา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จานวน 60 คน
ร่วมกันบูรณะพื้นที่ และเครื่องเล่นให้กับ โรงเรียนในเขตปริมณฑล ศูน ย์พั ฒ นาเด็กเล็กบ้านสาริกา ตาบล
สาริกา อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการจิตอาสาสานสัมพันธ์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์
หลั ก สู ต รนานาชาติ (IUP CSR 2017) กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย 1. กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ สร้า งความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 2 กิจกรรมสอนหนังสือน้องนักเรียน 3
กิจกรรมพั ฒ นาทักษะด้ านเทคโนโลยี กับ น้องนักเรียนร่วมกับ ครูในโรงเรียน และ 4 กิจกรรมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และสถานที่ในโรงเรียนที่ชารุดต้องปรับปรุงรักษา

1.4 โครงการวิ ศ วะดงตาลอาสาพั ฒ นาสู่ ช นบทตามรอยพ่ อ หลวงครั้ ง ที่ 18 (Engineer
Volunteers)
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 60 คน ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาภายใต้โครงการวิศวะดงตาลอาสาพัฒนาสู่ชนบทตามรอยพ่อหลวงครั้งที่ 18 ได้สร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ปรับ ปรุ งอาคารในบริเวณโรงเรีย นและสิ่ ง สาธารณู ป โภค รวมถึ ง ให้ ค วามรู้ด้ า น
สาธารณสุขแก่คนในหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16- 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านซับสะเดา ตาบลบ้าน
ใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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1.5 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมกับจุฬา ธรรมศาสตร์ ร่วมบาเพ็ญประโยชน์ตอบแทน
สังคม
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันละ 50 คน รวม 150 คน จัดกีฬาประเพณี ภายใต้ชื่อกีฬาสามเส้า และจัด
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ปรับปรุงอาคาร ทาสีเครื่องเล่น อุปกรณ์ และเทพื้น ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิก โรงเรียนบ้านกุดจิก สวนสาธารณะของตาบลบ้านกุดจิก เทศบาลตาบลบ้านกุด
จิก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561
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2. การให้บริการชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ ก ารแนวทางการฟื้น ฟูดิ นและน้าใต้ ดิ นปนเปื้ อนภายในบริเวณ
โรงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณ จานวน 89,000 บาท ให้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แนวทางการฟื้นฟูดินและน้าใต้ดินปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน ให้แก่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการอื่น จานวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมรวม
150 คน ณ เคยู โฮม โดยมี ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ เป็นหัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.สัญญา สิริ
วิทยาปกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร

2.2 โครงการวิศวกรรมวัสดุเพื่อสังคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณ จานวน 1 แสนบาท ให้ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ดาเนิน
โครงการวิศวกรรมวัสดุเพื่อสังคมขึ้นระหว่างเดือนเมษายน –กันยายน 2561 โดยได้อบรมความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุแก่นิสิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ เพื่อให้นิสิ ตทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สู่
เยาวชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย (1) การจัดอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับเยาวชนที่
สนใจ (2) การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ (3) กิจกรรมสมุดทามือ และ (4) ค่ายบ่มเพาะนวัตกรวัสดุรุ่น
เยาว์ มีนักเรียนเข้าอบรม 72 คน จากผู้สมั ครกว่า 600 คน เข้าร่วมอบรมความคิดเชิงออกแบบ (Design
thinking workshop) เทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีทางวัสดุเยาว์ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1- ชั้นปีที่ 3 จานวน
88 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรม โดยมีอ.ดร.รติพร มั่นพรหม เป็นหัวหน้าโครงการ และคณาจารย์จาก
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2561
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2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุม ระบบบาบัดน้าเสียประหยัดพลังงาน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มจั ด การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการนวัตกรรมระบบบาบัดน้าเสียประหยัดพลังงาน DHS (Down-flow Hanging Sponge) โดยมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จากัด เป็น
เจ้าภาพหลัก ภายในงาน ผศ.ดร.วิลาสิณี อยู่ชัชวาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้นาเสนอ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบบบาบัดน้าเสียประหยัดพลังงานที่พัฒนาต่อยอดจากทีมนักวิจัยของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จากัด จ.ระยอง มีจานวนผู้เข้าร่วมงาน 70 คน

2.4 โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอานวยความปลอดภัยด้าน
การจราจรในชุมชนบางกะเจ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอานวยความปลอดภัย
ด้ านการจราจรในชุ ม ชนบางกะเจ้ า ขึ้น ภายใต้ โครงการเสริม สร้า งบางกะเจ้ า สู่ ค วามยั่ งยื น ปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง (หัวหน้าโครงการ) ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน
และ ผศ.ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิ องค์การ
บริห ารส่ ว นต าบล โรงเรีย น กรมทางหลวงชนบท ต ารวจ ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ เช่ น บริ ษั ท โรงงาน
ผู้ประกอบการร้านค้า ที่พัก รวมถึงประชาชนในพื้นที่ รวมจานวน 80 คน ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
2561
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2.5 โครงการชาวบางกระเจ้า“เข้าใจ”เรื่อง(การจัดการ)ขยะ(อย่าง) ยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการชาวบางกระเจ้า “เข้าใจ”เรื่อง(การจัดการ)ขยะ(อย่าง) ยั่ง ยืน ขึ้น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร จีมา ศรลัมพ์ (หัวหน้าโครงการ) รศ. ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา และ
ผศ. ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ร่วมดาเนินโครงการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และ
ข้อมูลปัจจุบันด้านการจัดการขยะในขอบเขตพื้นที่บางกระเจ้า ประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ อาทิ ส่วน
ราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ วัดและพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสาคัญด้านการ
จัดการขยะ เพื่อสอบถามทบทวนถึงความต้องการและแนวทางด้านการจัดการขยะ ทั้งที่มีอยู่แล้วและอยากให้มี
ให้เป็นในอนาคตด้านการจัดการขยะ จัดทา infographic สื่อ social media และ การรณรงค์ที่เหมาะสม กับ
การจัดการขยะในพื้นที่ โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เพื่ อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ต่อไป

2.6 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 คณะ ร่วมกันจัดโครงการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ
นิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และคณะอุ ต สาหกรรมเกษตร จ านวน 120 คน
ร่วมมือกันจัดโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี และพัฒนาภูมิทัศน์ของ
อุทยาน ภายใต้โครงการเข้าเกียร์อะตอมกระป๋องอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature Lover's Lover for Lover)
เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2561
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2.7 โครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทาโครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังและ
สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา และเป็นการให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น มีนิสิต
รุ่นที่ 14 รุ่นที่15 นิสิตเก่ารุ่นที่ 1-13 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมจานวน 130 คน ร่วมกิจกรรมทาความ
สะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน และมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดท่าด่าน
จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อจักซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาล 11 แห่ง โดยนิสิต บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน จานวน 1.3 หมื่นบาท และส่งต่อไป
ยังโครงการก้าวคนละก้าวผ่านการโอนเงินทางธนาคาร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องผลิตน้าสะอาดแบบเคลื่อนที่ให้ค่ายทหาร
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พี ร ยุ ท ธ์ ชาญเศรษฐิ กุ ล คณบดี และ
รศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ (ผู้ประดิษฐ์คิดค้น) มอบเครื่องผลิตน้าสะอาดแบบเคลื่อนที่ รุ่น MAP 3.4 จานวน
1 เครื่อง ให้กับกองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในภารกิจภายในค่ายทหาร เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2561

3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมให้ สปป.ลาว
ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผ ดุงธรรม รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสั มพั น ธ์ พร้อมผู้บ ริหารคณะ เป็ น ผู้ แทน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการการเรียนการ
สอน และต าราทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ให้ แ ก่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย จ าปาสั ก สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยจาปาสัก สปป. ลาว
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3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งต่อปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วเพื่อทาสื่อการเรียนสอนคนตาบอด
นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อส่ง
ต่อไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวม 18 กล่อง เพื่อนาไปจัดทาสื่อการเรียน
การสอนอักษรเบลลาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนมัธยม ตจว.
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง
ให้แก่โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กานันตาบลบักดอง และคณะครู ร่วมรับมอบเมื่อวันที่ 22
มกราคม 2561 ณ อาคารชูชาติ กาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
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3.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริจาครถกระบะและรถไมโครบัสให้เทศบาลน่าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบรถกระบะบรรทุ กและรถไมโครบั ส ขนาด 22 ที่นั่ง รวม 2 คัน
เพื่อบริจาคให้แก่เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการให้บริการด้านยานพาหนะ
แก่นักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองน่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

3.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวัน ที่ 2
เมษายน 2561 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ
บริเวณลานหน้าอาคารชูชาติ กาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนิ สิต อาจารย์ และบุคลากรคณะ ร่วม
บริจาค จานวน 493 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค รวม 145,600 ซีซี.
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คณะเศรษฐศาสตร์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐศาสตร์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการเศรษฐศาสตร์อนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่ง
จัดขึ้นวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนิสิต และบุคลากร จานวน 45 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่
จานวน 200 ต้น
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1.2 ชื่อโครงการ “ค่ายพีวีซี (Pure Volunteer Camp) ณ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ จังหวัด
ราชบุรี”
นิสิตชุมนุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินงานจัด
โครงการค่ายพีวีซี ณ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ หมู่ที่ 6 ตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวัน
เสาร์ที่ 20 มกราคม – วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีภายในอาคาร ซ่อม
โต๊ะเรียน ทาสีโต๊ะเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1
ถึง ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 100 คน

1.3 ชื่อโครงการ “ศึกษาดูงานในวิชา 01101416 Economics of Poverty and Inequality
(เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน)”
ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล จัดโครงการศึกษาดูงานในวิชา 01101416 Economics of Poverty and
Inequality (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน) ณ โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรียน
บ้านคูเมือง และชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียงราชธานีอโศก อาเภอวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1922 พฤษภาคม 2561 ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น นิ สิ ต ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณ ะเศรษฐศาส ตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จานวน 18 คน

97

1.4 ชื่อโครงการ “ค่าย ABEC (Agbus-econ Camp)ครั้งที่ 3”
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด
โครงการ “ค่าย ABEC (Agbus-econ Camp)” ครั้งที่ 3 เพื่ อให้ นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความ
แตกต่างของโอกาสทางการศึกษา และความเพรียบพร้อมของปัจจัยในการดารงชีพที่มีความเหลื่อมล้าอย่าง
มากในปัจจุบัน โดยหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาความพร้อมดังกล่าวแก่
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สถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อม ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามัคคี การทางานร่วมกับผู้อื่น และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยโครงการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอน
มะขาม ต าบลปากทะเล อ าเภอบ้ า นแหลม จั ง หวั ด เพชรบุ รี ซึ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายจะเป็ น นิ สิ ต ภาควิ ช า
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ทุกชั้นปี)
คณะกรรมการผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 150 คน ยอดเงินร่วมบริจ าคทั้ งสิ้ น
48,500 บาท
BEFORE
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AFTER

1.5 โครงการค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 24
ภาควิชาสหกรณ์ จัดโครงการค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม
2561 ณ โรงเรียนวัดสารวนาราม ต.สันพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์
และประโยชน์ของวิธีการทางสหกรณ์ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและทักษะที่ใช้ในการพัฒนาสร้างความสมดุลทาง
สังคม เช่น การอยู่อย่างพอเพียง ยั่งยืน และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองจากชุมชนชนบท และเพื่อสามารถรับ
ข้อมูลและทักษะที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง เช่น การเผยแผ่ความรู้สู่ชุมชน การมีจิตสาธารณะ และการบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของไทย
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1.6 โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการหลั กสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ส หกรณ์ (ภาคพิ เศษ) ได้ด าเนิ น
โครงการบ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ เนื่ อ งในวั น ครบรอบจั ด ตั้ ง โครงการฯ คณ ะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุ รี ในพฤหัสบดี
ที่ 8 มี น าคม 2561 เพื่ อสร้างขวัญ และกาลังใจให้กับ ผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการดาเนิน งานโครงการฯ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมสอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ ที่ว่า “ความเชื่อร่วมกัน
ที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็น
ธรรม และสั น ติ สุ ข ในสั ง คม” และเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ทางวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรและนิสิตได้ สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรมากขึ้น
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการฝึกงานสาหรับนิสติ ชัน้ ปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร “การประเมินความ
ยากจนของครัวเรือนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่คุ้มครอง”
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรั พ ยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดฝึกงานสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ จังหวั ด
อ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21– 25 พฤษภาคม 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 180 คน
ในการฝึกงานนิสิตครั้งนี้ได้สร้างโจทย์การวิจัย “การประเมินความยากจนของครัวเรือนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
พื้นที่คุ้มครอง” และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต้นทุน
การผลิตที่สูง และแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวกับปัญหาภัยแล้ง วัตถุประสงค์
เพื่อประมวลสภาพเศรษฐกิจสังคม องค์ประกอบและแหล่งที่มาของรายได้รายจ่ายครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
เพื่อประเมินภาวะความยากจน และความไม่เท่ าเทียมกันของรายได้ครัวเรือน จังหวัดอ่างทอง และจังหวัด
อุทัยธานี
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2.2 ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับ
มัธ ยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวัน ที่ 11 กรกฎาคม – 4 สิ งหาคม 2561 กลุ่ ม เป้ า หมาย คือ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์คือผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในรายวิชาพื้น ฐาน คือ วิช า คณิ ต ศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษ และสามารถน าความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชาดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจานวนทั้งหมด 55 คน โดยลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิ ต ศาสตร์สาหรับ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จ านวน 51 คน วิ ชาสถิติ ส าหรับ เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ จานวน 36 คน และวิชาภาษาอังกฤษสาหรับเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จานวน 42 คน

2.3 ชื่อโครงการ Brown Bag Seminar
ภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์ จั ด โครงการ Brown Bag Seminar ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริม การการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ผลงานสู่สังคม โดย
เชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศมานาเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งโครงการนี้มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ท างวิชาการและเป็ นเวทีการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการแก่คณาจารย์และนิ สิ ต และเพื่ อส่งเสริม ให้ นิ สิต ปริญ ญาโทและ/หรือระดั บปริญ ญาเอกร่วมกับ
คณาจารย์จัดสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์ภายในและภายนอกภาควิชาฯ นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
คระเศรษฐศาสตร์ ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจ ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ จัดกิจกรรม brown
bag seminar จานวน 4 หัวข้อ ได้แก่
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1. เรื่องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดย ดร.พิชัย ชลวิหารพันธ์ เมื่อวันที่ 18 มค.61
2. เรื่อง Impact of Increasing Alchohol Taxation In Thailand โดย ดร.พิชัย ชลวิหารพันธ์ เมื่อ
วันที่ 22 ส.ค.61
3. เรื่อง Undocumented youth in limbo : the impact of America's immigration
enforcement policy on juvenile deportations" โดย รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์
4. เรื่องหลากหลายคาตอบจากการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของไทย โดย รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 221 คน
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2.4 ชื่อโครงการ : Enhancing Research and Dialogue on Contract Farming in LancangMekong Countries
โครงการ Enhancing Research and Dialogue on Contract Farming in Lancang-Mekong
Countries ร่วมกับสานักงานความร่วมมือเพื่ อการพั ฒ นาระหว่างประเทศ ได้ ดาเนิน งานเพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการจัดฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 ห้อง 3209 อาคาร 3 ศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 20
คน
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2.5 ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
Fintech ในเศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั 4.0 รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร: การบริหารการเงินด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech ในยุคเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล 4.0 รุ่ น ที่ 3 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 2 5 -2 8 เม ษ า ย น 2 5 6 1 ห้ อ ง น น ท รี อ า ค า ร เค ยู โฮ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้
พื้ น ฐานเทคโนโลยี ท างการเงิน (FinTech)ความสาคัญ และความจ าเป็ น ต่ อการเปลี่ ยนแปลงการบริหาร
การเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2. เพื่อให้ความรู้โครงสร้างพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยี
(FinTech) 3. เพื่อให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงและผลกระทบของ (FinTech)

2.6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลทางบัญชี
เพื่อการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 19”
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการ
บริ ห ารสหกรณ์ รุ่ น ที่ 19” ระหว่ า งวั น ที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 ณ เคยู โ ฮม มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชีที่จาเป็นต่อการบริหารงาน เสริมสร้าง
ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี หลักและเทคนิคการจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวางแผน รวมทั้ง
การจั ด การระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เพื่ อ การบริห าร ซึ่ งผู้ เข้ า รับ การอบรมสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ได้จริง
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2.7 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2561
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2561 ภายใต้ หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายสู่การพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น และผลกระทบทางสั ง คมต่ อ สหกรณ์ แ ละกิ จ การเพื่ อ สั ง คม” (Challenges of Sustainable
Development and Social Impacts on Cooperatives and Social Enterprises) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม
2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 1 สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการสหกรณ์ และกิจการเพื่อสังคม 2. เพื่อเรียนรู้และกาหนดปัจจัยความสาเร็จที่
ส าคั ญ ของสหกรณ์ แ ละกิจ การเพื่ อสั ง คม 3 เพื่ อเสริม สร้า งความร่ว มร่ว มมื อทางวิ ช าการในสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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2.8 ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ประจาปี 2561
โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ประจาปี
2561 ได้ ด าเนิ น งานในการจั ด ฝึ กอบรม ในระหว่างวั น ที่ 11 กรกฎาคม – 3 สิ งหาคม 2561 ห้ อง 5305
อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 55 คน
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการวันพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2561
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกชั้น
ปีเข้าร่วมโครงการ จานวน 250 คน
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1.2 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทาสีซ่อมวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
นิสิตในระดับปริญญาตรีและอาจารย์จากคณะฯได้ร่วมกันกับชุมชนไทรน้อย อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ทาสีซ่อมวัดไทรน้อยรอบๆโบสถ์และ
กาแพงที่เสียหายจากน้าท่วมช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสีที่มาทานั้นได้รับการสนับสนุนจาก TOA ในวันเสาร์ที่
4 กุมภาพันธ์ 2561

1.3 โครงการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร จ.ฉะเชิงเทรา ประจาปี
2561
อ.ดร.อรช กระแสอินทร์ ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ อ.ดร.ศิรเดช สุริต นายเพทาย - นายไพฑูรย์ คา
สวั ส ดิ์ อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรพร้ อ มด้ ว ยนิ สิ ต คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มก. ได้ ร่ว มกัน ท ากิ จ กรรมใน
"โครงการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสัญจร จ.ฉะเชิงเทรา ประจาปี 2561" ณ นคร
คลองเนื่องเขต 12 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
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1.4 โครงการอาสาทาสี ประจาปี 2561
กลุ่มนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อม ได้ทากิจกรรม
อาสาทาสี อันเป็นกิจกรรมอาสาสมัครทาสีให้แก่พื้นที่ต่าง ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน
2561 โดยในปีนี้ ค่ายอาสาทาสีได้ลงพื้นที่ในชุมชนตลาดอิงน้าสามโคก ตลาดอิงน้าสามโคก เพื่อสร้างสรรค์
ชุมชนและโรงเรียนวัดบางเตยนอก ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของนิสิตทั้งสามคณะและชาวชุมชนตลาดอิงน้า
สามโคก ผู้สนใจสามารถแวะเวียนไปชมผลงานของนิสิตได้พร้อมซื้อหาของกินของฝากจากตลาด โดยบริษัท
โฮมเพ้นท์ จากัด Homepaint ที่ให้การอนุเคราะห์สีในการกิจกรรมนี้

1.5 โครงการวิจั ย และพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อ มสรรค์ส ร้างโรงพยาบาลชุ ม ชนเฉลิ ม พระเกี ยรติ 80

พรรษา ด าเนิ น งานโดยกลุ่ ม วิ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มสรรค์ ส ร้ า งเพื่ อ สุ ข ภาวะ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยพั ฒ นาและขยายผลจากนโยบาย และแผนแม่ บ ทเพื่ อการพั ฒ นา
โรงพยาบาลชุ ม ชนเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา โดยส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การทางานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จานวน 10 แห่ง
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย ผ่านการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาลทั้ งทางกายภาพและสั งคม เพื่ อสร้า งสรรค์อัต ลั กษณ์ ร่ว ม และขั บ เคลื่ อนสู่ การเป็ น
"โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล" สะท้อนความเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนอย่าง
แท้จริง และเป็นสถานที่บริการสุขภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บนฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการสืบสานพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร โครงการนี้ดาเนินงานโดยการทางานประสานความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
1. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
2. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยมี ก ลุ่ ม วิ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มสรรค์ ส ร้ า งเพื่ อ สุ ข ภาวะ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ Design for Health เป็นผู้ดาเนิน งานหลัก และท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย
สถาปนิกนักออกแบบ อีก 3 แห่ง คือ
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- ใจบ้านสตูดิโอ CROSSs
- ตาแสงสตูดิโอ
- mor and farmer ร่วมจัดทาสารคดีเพื่อการเผยแพร่เพื่อร่วมกันเปลี่ยนโฉม 10 โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมให้บริการในปี 2561
ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พั ฒ นาโรงพยาบาลชุ ม ชนเฉลิ ม พระเกีย รติ 80 พรรษา ผ่านความร่ว มมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นาองค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพและการ
บริการทางสาธารณสุข จนกลายเป็นโรงพยาบาลทีม่ ากกว่าโรงพยาบาล ทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ซึ่งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
โรงพยาบาล ที่ไม่เพียงรองรับบริการทางสุขภาพและสร้างสุขภาวะที่ ดี แต่ยังมี บทบาทในการบริการต่ อ
กิจ กรรมเชิ งสั งคมและแสดงความสั ม พั น ธ์ เป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกัน กับ ชุ ม ชนอย่ างเป็ น รูป ธรรม ส าหรับ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
2.โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
3.โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลาภู
4.โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระยอง
5.โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี
6.โรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง
7.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส
8.โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
9.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
และ 10.โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์
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2. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
2.1 กิจกรรมค่ายสถาปัตย์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดาเนิน “กิจกรรมค่ายสถาปัตย์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 15” ณ
โรงเรียนตารวจตระเวณชายแดนสุนทรเวช ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม
2560 – 5 มกราคม 2561
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2.2 บ้านล้างไตเคลื่อนที่เพื่อผูป้ ่วยโรคไตในอาเภอลาสนธิ จ.ลพบุรี
บ้านล้างไตเคลื่อนที่ ผลงานในรายวิชา Action Design วิชาเลือกในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 ร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้างเพื่อสุขภาวะ ที่ถูกนาไปพัฒนา ก่อสร้างและใช้ประโยชน์จริงกับผู้ป่วยโรคไตในอาเภอลาสนธิ จ.ลพบุรี
เป็นการออกแบบอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมสามารถช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพได้ .. บ้าน
ล้ า งไตเคลื่ อ นที่ "บ้ า นตาน้ อ ย 1.0" พื้ น ที่ พ ยาบาลที่ ส ามารถพั บ และเคลื่ อนย้ า ยน าไปติ ด ตั้ ง ในสถานที่
หลากหลายได้ สาหรับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยห่างไกลโรงพยาบาลชุมชน ไม่สะดวกเดินทาง เพื่อให้สามารถ
ล้างไตด้วยตนเองที่บ้านได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ผลงานการออกแบบของกลุ่มนิสิตในรายวิชา
Action Design ปีการศึกษา 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถูกพัฒนาและ
สร้างขึ้นจริงในงบประมาณ 5 หมื่นบาท ถึงแม้ "ตาน้อย" ผู้ ป่วยโรคไตที่โมเดลต้นแบบถูกออกแบบให้จะ
เสียชีวิตไปก่อนที่อาคารจะได้สร้าง แต่ผู้ป่วยชายอายุแค่ 25 ปีที่บ้านหนองพรม อ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี ที่รับมอบ
บ้านไปในวันนี้คงได้ใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลโดยการล้างไตทางช่องท้องเพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ด้วย
กาลั ง ใจโดยญาติ ๆ ที่ อาศัย อยู่ แวดล้ อม นิ สิ ต ได้ ร่า งและพั ฒ นาผลงานออกแบบ ภายใต้ คาแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคไตจากโรงพยาบาลลาสนธิ จ.ลพบุรี โดยการ
สนับสนุนจากโครงการวิจัยโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BE4H) #BE4H และ สสส. เพื่อ
เป็นยูนิตรักษาพยาบาลที่สามารถพับและเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ ในบริเวณ
บ้านของผู้ป่วย เมื่อหมดความต้องการการใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังผู้ป่วยท่านอื่นได้ใช้งาน
ต่อไป
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คณะสังคมศาสตร์
1. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
1.1 ชื่อโครงการ “โครงการประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
ประจ าปี พ.ศ. 2561: “หลากหลายอย่ า งกลมกลื น ในมุ ม (มอง) จิ ต วิ ท ยา” Thailand National
Conference on Psychology 2 0 1 8 (TNCP 2 0 1 8 ) : “Harmony Diversity in Psychology
Perspective”
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ชั้นนา
ด้ า นจิ ต วิ ท ยาของประเทศไทยอี ก 5 สถาบั น ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการ
และการน าเสนอผลงานวิจัย ระดับ ชาติท างจิตวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2561 (TNCP 2018) ในวันศุกร์ที่ 6
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ เข้าร่วมประชุ มจ านวน 274 คน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการของคณาจารย์ บุ ค ลากร และนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางจิตวิทยา เพื่อให้ได้แนวคิดในการนาไปปรั บใช้กับสภาพสังคมที่มี
ความหลากหลายอย่างกลมกลืน รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทางจิตวิทยาให้มีความยั่งยืน
สืบไป
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1.2 โครงการสังคมศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่1
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการกิจการนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้จัด
โครงการสังคมศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนวัดเทวสุนทร โดยได้จัดทาคู่มือสาหรับผู้สูงอายุและข้อมูล
ข่า วสารที่ จาเป็ น และส าคัญ ที่ ผู้ สู งอายุ ควรทราบ นอกจากนั้ น สโมสรนิ สิ ต ยั งได้จั ด กิจ กรรมนั น ทนาการ
เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชนมอีกด้วย
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2. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
2.1 ชื่อโครงการ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระราชดาริ “ธารน้าใจสู่น้อง คืนความสุขสู่สังคม”
สานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเรียนรู้ตามรอย
พระราชดาริ “ธารน้าใจสู่น้อง คืนความสุขสู่สังคม” ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านนก
ขมิ้น เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาเด็กๆ ด้อยโอกาสว่า
เป็นสิ่งสาคัญ และเห็นควรเป็นอีกหนึ่งกาลังใจที่จะส่งเสริมให้เ ด็กๆ ที่ด้อยโอกาสได้รับสิ่งดีๆ โดยการนา
สิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้าต่างๆ พร้อมเงินบริจาคจากบุคลากร จานวน 3,600 บาท ไปบริจาคให้กับมูลนิธิบ้าน
นกขมิ้น
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คณะศึกษาศาสตร์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจาและทัณฑสถานระบบปิด “การให้ความรู้
ด้าน การประกอบอาชีพอาหาร”
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561ภาควิชาอาชีวศึกษา ได้จัดบริการวิชาการให้แก่ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กลาง โครงการเตรีย มความพร้อ มก่อ นปล่ อ ยในเรือ นจ าและ ทั ณ ฑสถานระบบปิ ด ครั้ง ที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ให้แก่ผู้ต้องขังที่เหลือโทษจาต่อไม่เกิน 6 เดือน - 1 ปี ที่จะพ้นโทษทุกเงื่อนไขในการ
ปล่อยตัว ทั้งการปล่อยตัวปกติตามคาพิพากษา และการปล่อยตัว ตามเงื่อนไขพักการลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจาคุก ต้องโทษในคดียาเสพติดและคดีทั่วไป จานวน 474 คน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเตรียมความ
พร้อมและเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ พัฒนาทักษะ การประกอบอาชีพและทักษะชีวิต
เกิดแรงจูงใจในการปรับตัวกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถปรับตัวเข้ากับ สังคมได้ในภายในหลังพ้นโทษ ไม่
กลับมากระทาผิดําอี
ซ้ ก
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1.2 ชื่อโครงการบ้านสมอลก...ร่วมใจคลายปวดเมื่อย
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และสุขศึกษาได้จัดให้นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกปฏิบัติงานทางการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาแก่
หมู่บ้านสมอลก ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมื อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาส
ให้นิสิตได้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการฝึก ปฏิบัติงานในสภาพการณ์จริง ให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ร่วมกั นในสภาพการณ์จริงและเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ปัญหาใน
สภาพการณ์จริงให้นิสิต รวมไปถึงส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพในการทางานเป็นทีมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
โดยการบริก ารชุ ม ชนดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนรับ ทราบสถานการณ์ ด้ า นสุ ข ภาพของชุ ม ชนและเป็ น การ
ตรวจสอบว่าที่เราได้รวบรวม สรุป วิเคราะห์ออกมานั้น ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่ โดยขั้นตอนนี้ ใช้
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วิธีบรรยายให้ชาวบ้านฟั งด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ได้ให้ชาวบ้านในชุมชนมีการร่วมแสดงความคิดเกี่ยวกั บ
ปัญหาทางสุขภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมออก
กาลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 33 คน

2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14 ขึ้น วันที่ 1921 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 207 คน นิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ที่ร่วมจัดค่าย ฯ ชั้นปีที่
1 – 4 จานวน 74 คน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จานวน 3 คน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จานวน 7 คน
คณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์จานวน 5 คน
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านการจัดค่ายคณิตศาสตร์ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้นิสิตได้ทากิจกรรมนอกหลักสูตร โดยนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในมหาวิทยาลัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ให้นิสิตได้ฝึกฝนการทางานร่วมกัน และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตภายในสาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
นักเรียนสนุกสนานกับเกม กิจกรรมฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และอยากให้พี่ๆ ได้มาจัดค่ายทุก ๆ ปี
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2.2 โครงการอบรมการจัดทาโครงงานคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา โดย ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และ ผศ.ดร.
ทรงชัย อักษรคิด ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นวิทยากร
โครงการอบรมการจัดทาโครงงานคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทา
โครงงานคณิ ต ศาสตร์ และเสริ ม สร้า งเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การท าโครงงานคณิ ต ศาสตร์ ให้ กั บ นั ก เรีย นระดั บ
มัธ ยมศึกษาตอนต้น และมั ธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้ วยการเรีย นรู้แนวคิด การท าโครงงาน การ
วางแผนสร้างโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม ตลอดจนการทดลองลงมือปฏิบัติสร้างโครงงานขนาดเล็ก

2.3 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ
สาขาวิช าคณิ ตศาสตรศึกษา โดย ดร.ต้ องตา สมใจเพ็ ง นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาโท และศิษ ย์ เก่าของ
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์
สร้างอัจฉริยะ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 120 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและ
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กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒ นาความรู้ของนักเรียนสู่การ
จัดทาโครงงานคณิตศาสตร์ รวมถึงเน้นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนผ่านการจัด
ค่ายคณิ ตศาสตร์ การจัดโครงการค่ายคณิ ตศาสตร์ในครั้งนี้ ประสบผลสาเร็จด้วยดีตามวัตถุป ระสงค์ของ
โครงการ นักเรียนได้รับความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมที่สร้างสนุกสนาน บรรยากาศของการจัดกิจกรรมช่วย
สร้างให้นักเรียนมีเจตคติทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นซึ่งสังเกตได้จากการสอบถามในขณะร่วมกิจกรรม
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คณะบริหารธุรกิจ
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงการ โครงการ ACCT CHAIN สายโซ่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
ภาควิ ช าบั ญ ชี คณะบริห ารธุ รกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ร่ว มกั บ บริษั ท Ernst & Young
Global Limited จัดกิจกรรมในโครงการ ACCT CHAIN สายโซ่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ได้เข้าร่วมทากิจกรรม
สานสัมพันธ์และกิจกรรมปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่
บ้านไม้ รีสอร์ท ตาบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
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1.2 โครงการ ค่ายบัญชีพัฒนาชนบท ครั้งที่ 25
ชุมนุมนิสิตภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมในโครงการ ค่าย
บัญชีพัฒนาชนบท ครั้งที่ 25 ในระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2561 ที่ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสร้างโรงเพาะเห็ด ริเริ่มพร้อมลงทุนเห็ดเพื่อเป็นต้นทุนต่อยอดสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชน มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่โรงเรียน

1.3 โครงการศึกษาดูงาน พร้อมบูรณาการความรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างยั่งยืน
นิ สิ ต โครงการหลั กสูต รบริห ารธุรกิจบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาด (หลั กสู ต รนานาชาติ ) รุ่น ที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดระยอง ได้ทาการปลูกข้าว ในแหล่ง
ปลูกข้าวแปลงสุดท้ายในมาบตาพุด 1 ใน 8 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดระยองซึ่งผลิตสินค้าจากข้าว
และสมุนไพรชุมชน มีกิจกรรมให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัตถุ ดิบ การกาหนดกลุ่ม
ลูกค้า และการนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีการบูรณาการความรู้ทางการตลาด การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และหาช่องทางการตลาด เป็นการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์การทางาน
จริงแก่นิสิต ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตสืบสานการวัฒนธรรมการปลูกข้าว ในแหล่งปลูกข้าวแปลง
สุดท้ายในมาบตาพุด 1 ใน 8 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และรู้ถึงกระบวนการต่างในการผลิตข้าว ประโยชน์
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ที่ได้รับจากข้าว เพื่อนามาวิเคราะห์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการขยายช่องทางธุรกิจสู่ระดับสากล
ซึ่งทาให้ชุมชนมีสินค้าจาหน่ายเพิ่มขึ้น
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1.4 โครงการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย”
นิสิตโครงการบัณฑิ ตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) เข้าร่วมกิจกรรม “นิสิตจิตอาสา ร่วม
พัฒนาสังคมไทย”ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ค่าย จังหวัดระยอง เพื่อฝึกให้นิสิตมีจิตสานึกที่ดี มี
จิตอาสาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี การเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

1.5 โครงการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย”
นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุ รกิจ (ภาคค่า) เข้าร่วมกิจกรรม นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนา
สังคมไทยระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริม
ให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ได้ทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
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1.6 โครงการ “นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมไทย”
นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เข้าร่วมกิจกรรม นิสิตจิตอาสา ร่วมพัฒนา
สังคมไทยระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อก่อให้เกิดความ
สามัคคีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
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1.7 โครงการ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)
ด้วยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการเรียนการเรียนการสอนรายวิชา 01134422
ตลาดบริการ สาหรับ นิสิ ตปริญ ญาตรี ชั้น ปีที่ 4 จานวน 40 คน โดยหวังเพื่อให้การเรียนการสอนดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิ ชาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ นิสิตไปศึกษาดูงาน นอก
สถานที่ เพื่อประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเป็นประโยชน์แก่ นิสิตอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ และประสบการณ์ ให้ นิสิต ซึ่ งจัดขึ้น วันพุ ธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ศูน ย์
ฝึกอบรมลูกเรือ บริษัท การบินไทย จากัด
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1.8 โครงการ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
ด้วยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการเรียนการเรียนการสอนรายวิชา 01134421
การจัดการเพื่อการส่งออกและนาเข้า สาหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีจานวน 80 คน โดยหวังเพื่อให้การ
เรียนการสอนดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ นิสิต
ไปศึกษาดูงาน นอกสถานที่ เพื่อประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเป็นประโยชน์แก่ นิสิตอย่างยิ่ ง เนื่องจาก
จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้นิสิต
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 ชื่อโครงการ การตลาดอนุรักษ์ไทยใส่ใจวัฒนธรรม
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการ “การตลาดรวม
ไทย อนุรักษ์ผ้าไทย” ร่วมกับโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ภายใต้งาน “ตลาดโบราณและ
เทศกาลอาหารนานาชาติ ” ประจาปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ภายในงานดังกล่าว
ภาควิชาได้จัดให้มีการเสวนาเสวนาวันละ 1 เรื่องได้แก่ “นุ่งผ้าไทย ภูมิใจ 4 ภาค” “นุ่งผ้าซิ่น ทั่วถิ่นไทย
และ “ตามรอยผ้าชนเผ่าไทพวน ไทยวน ไทลื้อ ” โดยวิทยากรจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกร่วมกับ อาจารย์
ประจาภาควิชาการตลาด เพื่อนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ผ้าไทย การแสดงแบบผ้าไทยโดยนิสิตและ
จิตอาสาจากผู้ บริหาร บุ คลากร ภายในและประชาชนทั่ วไป ทั้ งนี้ภายในงานยังได้เชิญ วิสาหกิจชุม ชนที่
เกี่ยวข้องกับผ้าไทยได้มาออกร้าน ถือเป็นการช่วยในเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าให้แก่ชุมชน ทั้งจาก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สกลนคร นครราชสีมา นนทบุรี ฯลฯ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร นิสิต
ประชาชนทั่วไป จานวน 200 คน ผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน จานวน 20 ร้านค้า
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2.2 ชื่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมด้านบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการ
“การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมด้านบริหารธุรกิจ ” ซึ่งจัดในวันศุกร์ที่ 7
กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาการจัดการการผลิต จานวน 14
คน โดยโครงการดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่ อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรไทยได้มีความรู้และประสบการณ์ในวิธีการ
สร้างชื่อ (Brand) สัญลักษณ์สินค้า (Logo) และการสร้างเรื่องราวความเป็นมาของกิจการ (Story)
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2.3 โครงการ “Capacity Building : Accounting Management for Accountants”
โค ร ง ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ส า ข า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ (น า น า ช า ติ ) ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการอบรมหลักสูตร “Capacity Building : Accounting Management
for Accountants” ให้ แ ก่ พ นั ก งานฝ่ า ยบั ญ ชี ของบริ ษั ท Bhutan Power Corporation LTD. ซึ่ ง เป็ น
รัฐวิสาหกิจของประเทศภูฎาน จานวน 13 ราย ระหว่างวัน ที่ 17 - 25 กันยายน 2561 ณ ห้อง 1101 ชั้น 1
อาคาร1 คณะบริหารธุรกิจ โปรแกรมการอบรมได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมและมีศักยภาพที่กาหนด
โดยโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) และ บริษัท Bhutan Power Corporation LTD.
มีชั่วโมงการอบรมจานวน 36 ชั่วโมง และมีการศึกษาดูงานองค์กรในประเทศไทย

2.4 โครงการกิจกรรมคลินิกแก้หนี้ร่วมกับทางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โครงการหลั กสูต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการเงิน ประยุกต์ (ภาคพิ เศษ) ได้ น านิ สิ ต
พร้อมบุคลากรของโครงการฯ รวมจานวน 37 ราย จัดทาโครงการกิจกรรมคลินิกแก้หนี้ร่วมกับทางสหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อให้ความรู้ทางการเงินในการแก้หนี้กับ
สมาชิกของสหกรณ์ การเกษตรบ้านลาด จานวน 40 คน ที่เข้ารับบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
รายวิชา 01135515 การให้บริการวิชาการทางการเงินแก่สังคม
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3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม: กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 โครงการ KUBIM จิตอาสาเพื่อสังคม
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จั ด โครงการ KUBIM จิ ต อาสาเพื่ อสั งคม ในการจั ด กิ จกรรมมี การตั กบาตร
พระสงฆ์ กิจกรรมรณรงค์การรับบริจาคเงิน และสิ่งของจาเป็นเพื่อนาไปมอบแก่สถานสงเคราะห์หรือองค์กร
เพื่อการกุศล และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์หรือองค์กรเพื่อการกุศล ซึ่งโครงการ
นี้ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาให้ นิ สิ ต เพิ่ ม พู น วุ ฒิ ภ าวะทางด้ า นอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) และวุ ฒิ ภ าวะ
ทางด้านคุณธรรม (Moral Quotient: MQ) ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่ โลกการ
ทางานนอกเหนือไปจากวุฒิภาวะด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) ที่ได้จากการเรียนการสอน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3, 10, และ 17 กันยายน 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 4 คณะ
บริหารธุรกิจ
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
1.1 การสั ม มนาประชาพิ เคราะห์ ก ารจั ด ท ามาตรฐานวิ ช าชี พ อุต สาหกรรมพลาสติ ก สาขา
พลาสติกชีวภาพ ภายใต้โครงการจัดทามาตรฐานวิชาชีพ อุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด สัมมนาประชาพิเคราะห์การ
จัดทามาตรฐานวิชาชีพ อุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ ภายใต้โครงการจัดทามาตรฐานวิชาชีพ
อุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่ น กรุงเทพฯ โดยได้ รับ งบประมาณสนั บ สนุ น จากสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ การมหาชน) เพื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละรับ ความคิ ด เห็ น การจั ด ท ามาตรฐานวิ ช าชี พ ฯ จากผู้ ป ระกอบการ บุ ค ลากร และ
ผู้ทรงคุณ วุฒิในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวนทั้งสิ้น 65 คน
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1.2 การสัมมนาหัวข้อ “Update เทคโนโลยีและงานวิจัยสาหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและผลิตผล
การเกษตร” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ภาควิช าเทคโนโลยีการบรรจุ และวั ส ดุ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร ได้ จั ด สั ม มนาหั วข้อ “Update
เทคโนโลยีและงานวิจัยสาหรับบรรจุ ภัณ ฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร” ภายใต้โครงการพัฒ นาระบบ
ฐานข้ อมู ล เชิ ง ลึ กอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2561 ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา โดยได้รับ งบประมาณสนั บสนุน จากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ http://packaging.oie.go.th ให้เป็นที่รู้จัก ให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการ update ข้อมูล
บรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น การพัฒนาวัสดุ High Barrier บรรจุภัณฑ์
สาหรับอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟในปัจจุบัน รวมถึงงานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางการ
บรรจุเพื่อยืดอายุอาหาร กระบวนการ และเทคโนโลยีการบรรจุในปัจจุบันที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตผลทางการเกษตร และทิศทางการตลาดของบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตผลเกษตรของไทย ซึง่ มีผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนาจากภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ รวมจานวนทั้งสิ้น 139 คน
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1.3 การสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ” ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อการตลาดและโลจิสติกส์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด สัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ (Packaging)
เพื่อการตลาดและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่น เซ็ น เตอร์ ถ.แจ้งวัฒ นะ งบประมาณสนั บ สนุ น โดย กองโลจิส ติ กส์ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการฯ และองค์ความรู้ด้านการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
รวมจานวนทั้งสิ้น 111 คน
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1.4 การฝึกอบรม“หลักการออกแบบและการพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์เพื่อธุรกิจอาหาร (Packaging
Design and Development for Food Business)” ภายใต้ โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งความ
แข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด ฝึกอบรม“หลักการออกแบบ
และการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อธุ ร กิ จ อาหาร (Packaging Design and Development for Food
Business)” ภายใต้ โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 – 29
สิงหาคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชน (Community Enterprise: CE) กลุ่ ม ธุ รกิ จ ประกอบการท้ องถิ่น (One-Tambon-One-Product:
OTOP) เข้าร่วมฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น 53 คน
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1.5 การฝึกอบรม “หลักการแปรรูป สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ความส าเร็จ ของธุ รกิ จ อาหาร” ภายใต้ โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด ฝึกอบรม “หลักการแปรรูป
สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสาเร็จของธุรกิจอาหาร” ภายใต้ โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องพราวมณี
ชั้ น 6 โรงแรม นิ ว แทรเวล ลอด์ จ อ.เมื อ ง จ.จั น ทบุ รี โดยได้ รับ งบประมาณสนั บ สนุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึง่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง และขนาดย่ อ ม (Small and Medium Enterprise: SME) กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(Community Enterprise: CE) กลุ่ม ธุรกิจ ประกอบการท้ องถิ่น (One-Tambon-One-Product: OTOP)
เข้าร่วมฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น 60 คน
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1.6 การฝึกอบรม “หลักการแปรรูป สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ความส าเร็จ ของธุ รกิ จ อาหาร” ภายใต้ โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุ ตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด ฝึกอบรม “หลักการแปรรูป
สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสาเร็จของธุรกิจอาหาร” ภายใต้ โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มในอุ ต สาหกรรมอาหารของประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2561 วั น ที่ 25
กันยายน 2561 ณ ห้องเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ล อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชน (Community Enterprise: CE) กลุ่ ม ธุ รกิ จ ประกอบการท้ องถิ่น (One-Tambon-One-Product:
OTOP) เข้าร่วมฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น 55 คน
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายการตลาด (Corporate Social
Responsibility)
ฝ่ า ยการตลาดได้ ด าเนิ นโครงการสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง คม ( Corporate Social
Responsibility) โดยการมอบโปรตีนเกษตรให้แก่นิสิตภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ
นาไปประกอบอาหารในการออกค่ายอาสา/ชมรม ต่างๆ ช่วงเวลาในการจัดโครงการ ณ เดือน มีนาคม ของ
ทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นิสิตปิดภาคเรียนและเริ่มจัดกิจกรรมในการออกค่ าย/ชมรมต่างๆ ฝ่ายฯจะมี
การจัดทาพิธีมอบโปรตีนเกษตรให้กับหน่วยงาน/ชมรม ที่สนใจเข้าร่วมงาน อนุเคราะห์โปรตีนเกษตร 10 กก.
ชิ้นเล็ก จานวน 1 ถุงต่อ 1 หน่วยงาน/ชมรม รายการหน่วยงาน/ชมรมที่ทาการสนับสนุนโครงการฯในปี
2561 ดังนี้
1.1.1 สนับสนุนโปรตีนเกษตรแก่ชมรม/สโมสร ภายใน จานวน 4 ชมรม/สโมสร ดังนี้
ตารางที่ 1.1.1 สนับสนุนโปรตีนเกษตรแก่ชมรม/สโมสร ภายใน
ลาดับ
1
2
3
4

หน่วยงาน
ชมรมสาธารณสุข มก.
ชมรมโรตาแรคต์ มก.
สโสมรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
ชุมนุมรัฐศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์

มูลค่า/บาท
1,350.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00

รวมทั้งสิ้น

8,370.00

1.2.1 สนับสนุนโปรตีนเกษตรแก่ชมรม/สโมสร ภายนอก จานวน 9 ชมรม/สโมสร ดังนี้
ตารางที่ 1.2.1 สนับสนุนโปรตีนเกษตรแก่ชมรม/สโมสร ภายนอก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

หน่วยงาน
อาสาพัฒนาชนบทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชุมนุมวิศวอาสา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่ายอาสาพระจอมเกล้าลาดกระบัง

มูลค่า/บาท
2,530.00
1,350.00
2,340.00
545.00
2,340.00
630.00
830.00
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ลาดับ
8
9

หน่วยงาน
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุมนุมผูน้ าเยาวชนต้นแบบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลค่า/บาท
725.00

รวมทั้งสิ้น

12,640.00

1,350.00

ภาพกิจกรรม“ โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายการตลาด ”(Corporate Social
Responsibility) ประจาปี 2561

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 การถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่ชุมชน (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาอุตสาหกรรม)
โครงการนี้เป็นการนาผู้เชี่ยวชาญของทางสถาบันฯ ออกพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อจัดฝึกอบรมในลักษณะ
เชิ ง รุก อั น เป็ น การเผยแพร่อ งค์ ค วามรู้และให้ แนวคิด ในการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากผลิ ต ผลทาง
การเกษตร เพื่อให้ชุมชนได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทาเกษตรกรรม กิจกรรม
นี้จัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ พื้นที่ตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยเป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เบทาโกร จากัด และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเก่าย่าดี หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่ การผลิตน้าเสาวรสผสมมะม่วงบรรจุขวดพร้อมดื่ม และเทคนิค
การแปรรูปปลานิลแดดเดียว โดยมีวิทยากร ได้แก่ นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก และนาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
ตามลาดับ กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ เกษตรกรในพื้นที่ จานวน 30 คน นอกจากนั้น หลังจากสิ้นสุด
กิจกรรม ทางบุคลากรสถาบันยังได้ให้คาปรึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการแปรรูปสับปะรด ได้แก่ การทา
สับปะรดกวน และสับปะรดอบแห้ง เนื่องจากตาบลเก่าย่าดีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาสับปะรดล้น
ตลาดอย่างหนัก การแปรรูปสับปะรดดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสามารถยืดอายุการเก็บผลผลิตเพื่อให้
สามารถทยอยจาหน่ายได้ต่อไป
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2.2 กิจกรรมชุมนุม Food Science โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
เนื่องด้วยทางโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ได้จัดตั้งกิจกรรมชุมนุม Food Science สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย จึงได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารมายั ง สถาบั น ค้ น คว้ า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อสายวิชาและสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ก ารอาหาร การจัด
กิจกรรมจะมีขึ้นทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ในช่วงเวลาพักกลางวันของโรงเรียน สถานที่คือ ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาของโรงเรียน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 19 คน และมัธยมต้น 21 คน ซึ่ง
บุคลากรของทางสถาบันฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 13 ก.ค. – 14 ก.ย. พ.ศ. 2561 มี
ทั้ งหมด 13 คน ได้ แก่ ดร. อรวรรณ ละอองค า, นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคา, นางสาว ช่ อลัดดา เที่ ยงพุ ก,
นางสาว ขนิษฐา คาแก้ว นางสาวจรรยา แสงเขียว, นาย ณัฐกานต์ รอดคืน, นางสาวภัทรกร วัฒนกุล, นางสาวชุลี
พร นามเสนา, นางชนิศา ประสมศรี, นางสาวรัตติยา อ้นโต, นางภาธิกา เพ่งพินิจ, ดร. สาวิตรี ดือราแม และ ดร.
ซาฟียะห์ สะอะ โดยมีหัวข้อของกิจกรรม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ของโยเกิร์ต สาธิตการทาน้าเสาวรสผสมมะม่วง
การอ่านฉลากโภชนาการ การผลิตและการถนอมอาหารโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ เทคโนโลยีขนมอบ-สาธิตการทา
เค้ กช็ อ คโกแลต รู้ทั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหาร ความรู้เรื่องอาหารฮาลาล สาธิ ต การท ากล้ ว ยตากเคลื อ บ
ช็อกโกแลต และสาธิตการทาลูกชุบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องไปยังภาคการศึกษาต่อไปของโรงเรียน
ด้วย
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2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปมะม่วงเบาและเนื้อแพะ
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การแปรรูป ผลิ ตภัณ ฑ์ จากมะม่ วงเบา และเนื้ อแพะ เป็ นการ
ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการแปรรูปจากวัตถุดิบ จานวน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ น้ามะม่วงเบา ข้าวหมกแพะ
และซุปแพะ ให้แก่ เกษตรกร แม่บ้าน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดปัตตานี และ
พื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จานวนทั้งสิ้น 56 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมกระบี่รี
สอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย นางวรางคณา พันธุมโพธิ นางสาวพิศมัย
ศรีชาเยช นางอุไร เผ่าสังข์ทอง และนางเย็นใจ ฐิตะฐาน
ภาพกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปมะม่วงเบาและเนื้อแพะ
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ภาพสาธิตและการฝึกปฏิบัติการแปรรูปน้ามะม่วงเบาแบบดิบ และน้ามะม่วงเบาแบบสุก
การแปรรูปเนื้อแพะ : ข้าวหมกแพะ และซุปแพะ
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2.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง การแปรรูปข่าตาแดง และกล้วยหิน
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติ การ เรื่อง การแปรรูป ผลิต ภัณ ฑ์ จ ากข่าตาแดง และกล้วยหิ น เป็ น การ
ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการแปรรูปจากวัตถุดิบ จานวน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องดื่มจากข่าตาแดง 2
ชนิด ชา (ผง) จากข่าตาแดง และขนมอบเบเกอร์รี่จากกล้วยหิน (ผง) ให้แก่ เกษตรกร แม่บ้าน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุ มชนในพื้ น ที่ จั งหวัด สงขลา จั งหวัดปั ต ตานี และพื้ น ที่ ใกล้เคียงจ านวนทั้ งสิ้ น 40 คน เข้าร่ว ม
กิจกรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บ้านไร่ปรีดา อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยคณะวิทยากร
ประกอบด้วย นางวรางคณา พันธุมโพธิ นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช นั กวิจัย และทีมวิจัยจาก จากสถาบั น
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปข่าตาแดง และกล้วยหิน
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2.5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง การแปรรูปมะม่วงโชคอนันต์ และกล้วยส้ม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ อง การแปรรูปมะม่วงโชคอนันต์ และกล้วยส้ม เป็ นการถ่ายทอด
ความรู้ เทคนิคการแปรรูปวัตถุดิบ จานวน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ น้ามะม่วง กล้วยส้มอบแห้ง และกล้วยส้ม
เคลือบช็อคโกแลต ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ณ บ้านบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และพื้นที่
ใกล้เคียง จานวนทั้งสิ้น 48 คน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย นางวรางคณา
พันธุมโพธิ นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช และทีมนักวิจัยจาก จากสถาบันค้นคว้าและพัฒ นาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพกิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปมะม่วงโชคอนันต์ และกล้วยส้ม

ภาพผู้เข้าฝึกอบรม ลงทะเบียน ฟังการบรรยาย
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2.6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร : ปลา และเห็ด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร : ปลา และเห็ด เป็นการถ่ายทอด
ความรู้ เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ จากปลา และเห็ด จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผงโรยข้าว ซุป และ
น้าพริก แหนมเห็ด และปลาส้ม รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารเบื้องต้น (GMP) ให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานีจานวนทั้งสิ้น 34 คน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยคณะ
วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์มัณฑนา ร่วมรั กษ์ นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ (ข้าราชการบานาญ)
นางวรางคณา พัน ธุมโพธิ และนายประมวล ทรายทอง จากสถาบัน ค้นคว้าและพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพกิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปปลา และเห็ด
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สานักทะเบียนและประมวลผล
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม: การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.1 ชื่ อ โครงการ: กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาและบ าเพ็ ญ ประโยชน์ “Singha Arsa Cultural
tourism” ณ จังหวัดนครปฐม
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ
สิงห์อาสา (บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จากัด) ได้ดาเนินกิจกรรมทัศนศึกษาและบาเพ็ญประโยชน์ “Singha
Arsa Cultural tourism” ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติได้
พานิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 19 คน ไปสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งบริจาคสิ่งของ ณ
มูลนิธิเด็ก และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยที่สวนสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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1.2 ชื่อโครงการ: กิจกรรมทัศนศึกษาและบาเพ็ญประโยชน์ “Singha Arsa Cultural
tourism” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับ
สิงห์อาสา (บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จากัด) ได้ดาเนินกิจกรรมทัศนศึกษาและบาเพ็ญประโยชน์ “Singha
Arsa Cultural tourism” ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติได้
พานิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 36 คน ไปร่วมสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งทาสีสนาม
เด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดกระแชง และเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เช่น การทาเครื่องจักสานจากผักตบชวา การทา
ขนมไทย และการดานา ที่ชุมชนวัดกระแชง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สานักบริการคอมพิวเตอร์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรมปันรักสู่น้อง
สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมโครงการปันรักสู่น้อง เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2561 ณ สถานแรกรับเด็กปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โดยได้มอบเงิน จานวน 2,000 บาท
ให้กับองค์การบริหารองค์การนิสิต (อบ.ก) มก. เพื่อนาเงินไปดาเนินกิจกรรมดังกล่าว

1.2 กิจกรรมสนับสนุนกิจการมูลนิธีเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆ
สานักบริการคอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนับสนุนกิ จการมูลนิธิเพื่อเด็กและ
เยาวชนบ้านมหาเมฆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยได้มอบเงิน จานวน 2,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็ก
และเยาวชนบ้านมหาเมฆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินสงเคราะห์และพัฒนาเด็กด้อยโอกาส กาพร้า เร่
รอน ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่ง และครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อน ให้มีสวัสดิภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้
2.1 กิจกรรมต้อนรับการเข้าศึกษาดูงาน
สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับหน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงาน
ด้ านต่ าง ๆ โดยแบ่ งเป็ น เยี่ ย มชมดู งานด้ านการศึกษาและวิ จั ย ผ่ านวงจรความเร็วสู งระหว่ า งประเทศ
(เครือข่าย Asi@Connect) เยี่ยมชมดูงานด้านการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ประเทศ
บั ง คลาเทศ อั ฟ กานิ ส ถาน และประเทศลาว) และระบบสารสนเทศต่ า ง ๆ (คณะวิ ทยาศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 ครั้ง รวมเป็นจานวน 300 คน
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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงการ โครงการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ส านั กส่ งเสริม และฝึ กอบรม มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ จั ด อบรมวิช าชี พ ให้ แ ก่
ประชาชน ภายใต้โครงการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ประจาปี 2561 จัดอบรมให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลักสูตรการทาขนมโมจิ จัดอบรมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
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1.2 ชื่อโครงการ โครงการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ส านั กส่ งเสริม และฝึ กอบรม มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ จั ด อบรมวิช าชี พ ให้ แ ก่
ประชาชน ภายใต้โครงการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ประจาปี 2561 จัดอบรมให้แก่นักเรียนวิวัฒน์
พลเมือง ผู้เข้ารับการฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒ น์พลเมือง กองพั นทหารปื นใหญ่ ต่อสู้
อากาศยานที่ 7 จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
1. หลักสูตรปาท่องโก๋เกลียวและสังขยาใบเตย วันที่ 7 มีนาคม 2561
2. หลักสูตรการทาถั่วทอดจิ๋ว วันที่ 15 มีนาคม 2561
3. หลักสูตรการทาน้านมถั่วเหลือง และน้าสมุนไพร(น้าเห็ด 3 อย่าง) วันที่ 21 มีนาคม 2561
4. หลักสูตรปาท่องโก๋เกลียวและสังขยาใบเตย วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
5. หลักสูตรการทาน้านมถั่วเหลือง และน้าสมุนไพร วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 ชื่อโครงการ: พัฒนาสมรรถนะเกษตรกร เป็นผู้นาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
เชิงพื้นที่แบบองค์รวม ในยุค 4.0 พื้นที่ ตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
2.1.1 การพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว สานักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ ได้
ศึกษาชุมชนและเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 –
18 มีนาคม 2561 ตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 271 คน

2.1.2 การพัฒนาฐานเรียนรูก้ ารเกษตรวิถีอินทรีย์ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการด้านการเกษตรดังนี้
(1) จัดฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรการแปรรูปอาหาร ในวันที่ 27 – 28
มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วม 54 คน
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 อบรมการถนอมอาหารหมักดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมแช่อิ่ม ผักดอง มะนาวดอง น้ามะนาว
 การถนอมอาหารเรื่องกล้วย เช่น กล้วยฉาบรสชาติตา่ งๆ กล้วยแขก
 โดยวิทยากร อ.มัณฑนา ร่วมรักษ์
(2) จัดศึกษาดูงานทีฟ่ าร์มมะเขือเทศเชอรี่ “แตะขอบฟ้า” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรณบุรี และฟาร์มเม
ล่อน ในวันที่ 12 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วม 31 คน

ศึกษาดูงานที่ฟาร์มมะเขือเทศเชอรี่ “แตะขอบฟ้า” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ศึกษาดูงานฟาร์มเมล่อน “โคโค่เมล่อน ฟาร์ม” อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
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2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และชุมชนด้วยบริบท
ของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
สานั กส่ งเสริม และฝึ กอบรม ได้ ด าเนิ น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อสร้างความเข้ม แข็งให้ แ ก่
เกษตรกร และชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยดาเนินกิจกรรมตามรอบปีงบประมาณ
2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ
2561 การดาเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามบริบท และตามความต้องการของชุมชนใน
แต่ละพื้นที่ ทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายและให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการ
ทดลองปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นาชุมชน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน และประชาชน
ผู้สนใจ จากพื้นที่ชุมชนใน 4 จังหวัด จานวน 7 โครงการย่อย ดังนี้
1) กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของชุมชนหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี (223 คน)
2) เกษตรกรและผู้ที่สนใจในตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (82 คน)
3) ผู้นาและสมาชิกในชุมชนบ้านท่าคอย ในพื้นที่ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (155 คน)
และ นักเรียน โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (44 คน)
4) แม่บ้านเกษตรกร ตาบลอบทม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (30 คน)
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1) โครงการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรบนฐานการเรียนรู้ตามวิถี เกษตรอินทรีย์ ชุมชนหัวป่า อาเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทานาข้าวแบบนาดา และนาหว่าน ณ ตาบลหัวป่า อาเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทานาข้าว ครั้งที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดานา เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2561 มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 58 คน ณ พื้ น ที่ แปลงปลู กข้าว หมู่ 4 ต าบลหั วป่ า
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการทานาข้าว ครั้งที่ 2 การดูแลรักษานาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 17 คน
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กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 การเก็บเกี่ยวข้าว นาดาและการเก็บ
เกี่ยวข้าวนาหว่าน โดยมีเกษตรอาเภอ - ผอ.รพสต. –พัฒนาชุมชน-กานัน-ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวด้วย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 18 คน และ 39 คน
ตามลาดับ ณ พืน้ ที่หมู่ 4 แปลงปลูกข้าว ตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร : การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว ให้กับเกษตรกร ตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 15 คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ในตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
สานั กส่งเสริมและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรื่องการพัฒ นาสื่อเพื่อส่งเสริม การ
ท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้กับสมาชิกในชุมชนตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จานวน 13 คน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ในตาบลหัวป่า อาเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

การให้ความรู้การทาสื่อประชาสัมพันธ์

การทดลองลงปฏิบัติจริง พร้อมปรึกษาระดมความคิดในการทาประชาสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ให้กับสมาชิกในชุมชนตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 13 คน เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ในตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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3) โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง การพั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง เกษตรและ
วัฒ นธรรมแบบมี ส่วนร่วม ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อสร้างความเข้ม แข็งให้ แ ก่
เกษตรกร และชุมชนด้วยบริบทของศูนย์เรียนรู้ชุมชน

การให้ความรู้เรื่องการสารวจกิจกรรม
กิจกรรมกลองยาว
และทรัพยากรการท่องเที่ยวสาหรับการท่องเทีย่ ว
กิ จ กรรม การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ หั ว ข้อ กระบวนการส ารวจกิจ กรรมและทรัพ ยากรการ
ท่องเที่ ยว สาหรับ การท่องเที่ ยว เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 22 คน ณ
ภาพการดาเนินกิจกรรม

อาคารเอนกประสงค์ในตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

การพัฒภาพการด
นากิจกรรมและทรั
พยากรการท่องเที่ยว
าเนินกิจกรรม

ทาแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว

กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ การพัฒนากิจกรรมและทรัพยากรสาหรับการ
ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 17 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ในตาบล
หัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนารูปแบบ
ของเส้นทางจักยานเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 35 คน ณ
อาคารเอนกประสงค์ในตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องระบบเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม: การผลิตข้าวโพดฝัก
อ่อนพันธ์เกษตรศาสตร์ 3 เป็นพืชทางเลือกเพื่อผลการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และ
พัฒนาอาชีพ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการเรี ยนรู้ เรื่องระบบเกษตรปลอดภัย ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม: การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนพันธ์เกษตรศาสตร์ 3 เป็นพืชทางเลือกเพื่อผลการสร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพ และพัฒ นาอาชีพ ณ พื้นที่ ทาการเกษตรของเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ตาบลทุ่งลูกนก
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้ารับความรู้ตลอดโครงการจานวน 82 คน

ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรูด้ ้านการผลิตข้าวโพดฝัก
อ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3”

ปฏิบัติการ : ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3
ณ แปลงเรียนรู้
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ติดตามและให้คาปรึกษาแนะนาแนวทาง
ที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละราย

ติดตามและให้คาปรึกษาแนะนาแนวทาง
ที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละราย

ศึกษาดูงาน : ตลาดสุขใจ

หารือตลาดส่งออกข้าวโพดฝักอ่อน

5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรม จ. สุพรรณบุรี
ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และชุมชนด้วยบริบท
ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรกรรม
และวัฒนธรรม จ. สุพรรณบุรี มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม โดยการสารวจการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและความคิดเห็นของสมาชิ กชุมชนในการพัฒ นาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการสารวจเส้นทางการท่องเที่ยว แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 การส่งเสริมกิจกรรมเส้นทาง
การท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมประกอบ การท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการติดตามการส่งเสริมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมประกอบการ
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ท่องเที่ยวของชุมชน เมื่อวันที่ 5-6 , 23-25 กรกฎาคม 2561 และ 13,19 สิงหาคม 2561 ตามลาดับ มีผู้เข้า
รวมทุกกิจกรรมจานวน 155 คน

ภาพกิจกรรม การฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม

ภาพกิจกรรม กิจกรรมการสารวจเส้นทางการท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรม แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
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ภาพกิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมประกอบ
การท่องเที่ยวของชุมชน จ. สุพรรณบุรี

การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว จ. สุพรรณบุรี
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6) โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดในโรงเรียน
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ดาเนิน โครงการพัฒ นาฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดในโรงเรียน จ.
สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และชุมชนด้วยบริบท
ของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ให้กับพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด
ในโรงเรียน การเพาะเห็ดถุงถุงพลาสติกสร้างรายได้ การส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้ภายในโรงเรียน
และกิจกรรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้สร้างรายได้ภายในโรงเรียน มีจานวน
นักเรียนและครู เข้าร่วมจานวน รวม 44 คน

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดในโรงเรียน ( วันที่ 19 พฤษภาคม 2561)
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ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน ณ รักเห็ดฟาร์มสุพรรณบุรี (วันที่ 4 สิงหาคม 2561)

ภาพกิจกรรม การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียนเพื่อสร้างรายได้ (วันที่ 11 สิงหาคม 2561)
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7) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อวิชา “กรอบเค็มและโรตีกรอบ” ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ตาบลอบทม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ดาเนิน โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อวิชา “กรอบเค็มและ
โรตีกรอบ” ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตาบลอบทม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และชุมชนด้วยบริบทของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ให้กับ
กลุ่ ม แม่ บ้ า น โดยมี กลุ่ ม แม่ บ้ า นและสมาชิ ก ในชุ ม ชนเข้ า รับ การฝึ ก อบรม จ านวน 30 คน เมื่ อ วั น ที่ 4
กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทาการกานันตาบลอบทม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การทากรอบเค็มและโรตีกรอบ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตาบลอบทม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จานวน 30 คน เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ทาการ
กานันตาบลอบทม อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
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3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 กิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้ านพื้นที่
ตาบลหัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการกรอกทราย ตอกเสาเข็ม และมอบของช่วยเหลือให้แก่
ชาวบ้านเพื่อบรรเทาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ ในวันที่ 10-18 ตุลาคม 2560 ณ ตาบลหัวป่า อาเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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สานักหอสมุด
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการห้องสมุดชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2561
การจัดสร้างห้องสมุดให้กับชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ “ห้องสมุดชุมชน” เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและชุมชนห่างไกล ได้
มีห้องสมุดไว้ใช้เป็นแหล่งความรู้และสามารถบริหารจัดการห้องสมุดอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวาระทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี เพื่ อขยายบทบาทการบริก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์สู่ ชุ ม ชนรอบ
มหาวิทยาลัย/รอบสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสานักหอสมุดกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย องค์กรนิสิต และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคม และเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสานักหอสมุด มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคม ได้ดาเนินการระหว่าง
เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2560 – กุม ภาพั น ธ์ 2561 และมี พิ ธี เปิ ด ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ
โรงเรียนวัดเทพอุปการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านและเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอย่างถูกวิธี มุมหนังสือสิ่งแวดล้อม สติ๊กเกอร์
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
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1.2 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากการที่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กาหนดแนวทางการพัฒ นาให้เป็นห้องสมุดสี
เขียว ตั้งแต่ ปี พ .ศ. 2553 ตามนโยบายมหาวิท ยาลัย สีเขียว ของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงได้ มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้หลัก 3R : Reduce Reuse Recycle ส่งเสริมการนาวัสดุเหลือใช้ภายในสานักหอสมุดมา
สร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุด รวมถึง
สร้างความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ และการนาของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนาไป
กาจัด มีเวทีความคิดสร้างสรรค์และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสานึกที่ดี
ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า และประหยั ด อั น จะน ามาสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้มีการดาเนินงาน โดยมีการจัดประกวดและนิทรรศการ
สิ่งประดิษฐ์เผยแพร่การตระหนักรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรให้กับผู้ใช้บริการ
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1.3 กิจกรรมต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว
สืบเนื่องจากสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองจากสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ เป็นห้องสมุดต้นแบบที่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Green Library
และการได้รับ รางวัลอาคารอนุรักษ์ พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน รางวัลเหรียญทองสานั กงานสีเขีย ว
Green Office จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุด Carbon Neutral แห่งแรกของ
ประเทศไทย ตลอดปีที่ผ่านมาจึงได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานเรื่องการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว การดาเนิน 7ส
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการฝึกอบรมตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานและแม่ข่ายความร่วมมือห้อ งสมุด
สีเขีย ว จัด โครงการฝึ กอบรมผู้ต รวจประเมิน ห้ องสมุ ดสี เขีย วขึ้น ในวั น ที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ ห้ อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขี ยว 51 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วม
งานประมาณ 100 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ที่ประกาศ
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยมี บุคลากรมหาวิท ยาลัยฯ เป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิ ถ่ายทอดความรู้
ประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ดร.ปั ญญวัฒ น์ โกมุทบุตร ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ และ
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
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2.2 โครงการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ รับ มอบหมายจากรัฐ บาลให้ ท าหน้ า ที่ เป็ น ศูน ย์
ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สนเทศทาง
กระบือนานาชาติ โดยทาหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
เกือบ 40 ปี ดั งนั้ น เพื่ อให้ เกษตรกรได้ มี โอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ด้ านการเกษตรของสานั กหอสมุด ได้
โดยสะดวก สานักหอสมุด จึงร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาห้องสมุดเพื่ อเกษตรกรไทย โดยเปิด
โอกาสให้ เกษตรกรได้ เข้ า ถึ ง คลั ง ความรู้ ดิ จิ ทั ล ด้ า นการเกษตร และระบบบริ ก ารตอบค าถาม “กู รู
เกษตรศาสตร์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ พัฒนาการผลิตทาง
การเกษตรบนฐานความรู้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 สนับสนุนให้เกษตรกรไทย
เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรได้โดยสะดวก และ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ฐานความรู้ในการพัฒนา
และแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตร
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2.3 โครงการสงเสริมการเรียนรูและการใชสารสนเทศเกษตรเพื่อรองรับ Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งได้ดาเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายและการกระจายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
ไปยังวิทยาเขตต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาเกษตรซึ่งเป็นสาขาที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์บริการความรู้ในสาขาวิชา
เกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในนามศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ
และในบทบาทของศูนย์ประสานงานสารนิ เทศ สาขาเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 อาทิ เช่น การจัดอบรม
การสั ม มนาหรื อ การบรรยาย การจั ด แสดงนิ ท รรศการเพื่ อ ให้ ค วามรู้ ท างด้ า นการเกษตร และเพื่ อ
ประชาสัม พั น ธ์และส่งเสริม การใช้ ส ารสนเทศด้ านการเกษตรหรือที่ เกี่ยวข้องกับ การเกษตรที่ ศูน ย์ ฯ ได้
พัฒนาขึ้น ให้เกิดการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เป็นการสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาให้กับนิสิต
บุคลากรของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึง เกษตรกร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้รับความรู้และ
เสริมสร้างการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป
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2.4 กิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสานักหอสมุด
ตลอดปีงบประมาณ 2561 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับการศึกษาดูงาน
โดยแนะนาบริการห้องสมุดและห้องสมุดสีเขียว รวมถึงหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่ านการนาชม
ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลภายนอกผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
และจัดรายการศึกษาดูงานตามความสนใจที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมที่ขอความอนุเคราะห์ ในรอบปีที่
ผ่านได้ต้อนรับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,539 คน (71 ครั้ง)
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กองกิจการนิสิต
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
1.1 ชื่อโครงการปันรักสู่น้อง
กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการปันรักสู่น้อง เพื่อให้นิสิตได้ทราบและตระหนักถึงปัญหาสังคม มีความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปัญหาและวิธีการป้องกันในเด็ก สาเหตุของการเกิดความพิการและวิธีป้องกันการ
เกิดความพิการในเด็ก อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสานึก รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคคลที่ด้อยโอกาสและได้มีโอกาส
ร่วมทาบุญผ่านการจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ สถานคุ้ มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี
ชาย, สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช, สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้าน
มหาเมฆ นั้น โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดโครงการนี้ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 53 คน
2. ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 59 คน
3. ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 86 คน
4. ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 67 คน
5. ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 93 คน
6. ครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 61 คน
7. ครั้งที่ 7 จัดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 65 คน
8. ครั้งที่ 8 จัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 35 คน
9. ครั้งที่ 9 จัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 58 คน
10. ครั้งที่ 10 จัดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 มีนิสิตเข้าร่วมจานวน 68 คน
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1.2 ชื่อโครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย
กองกิจการนิสิตจัดโครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อภากาชาดไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและ
บุคลากรมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมบริจาคโลหิต ทั้ งนี้ เพื่ อให้ นิสิตได้ รู้จักการแบ่งเวลาส่วนตนเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนร่วม และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทาประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม โดยใช้งบประมาณปี
2561 ได้จัดโครงการนี้ทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2561 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจานวน 244 คน
2. ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจานวน 287 คน
3. ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มีนาคน 2561 มีนิสิตและบุคลกรเข้าร่วมจานวน 224 คน
4. ครั้งที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2561 (ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากตรงกับงานสงกรานต์ของ
มหาวิทยาลัย)
5. ครั้งที่ 5 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจานวน 129 คน
6. ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจานวน 116 คน
7. ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจานวน 112 คน
8. ครั้งที่ 8 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจานวน 256 คน
9. ครั้งที่ 9 วันที่ 4 กันยายน 2561 มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจานวน 196 คน
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบโครงการ
พั ฒ นาสวนวรุณ าวัน มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โครงการดังกล่าวได้ รับ การสนั บ สนุ น ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินการจากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29 เพื่อปรับปรุงป้าย จัดหาม้านั่งสนามพร้อม
ถังขยะ จานวน 12 ถัง โดยมอบหมายให้งานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ปูอิฐตัวหนอนเพื่อวางมานั่งสนาม และปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณป้ายสวนวรุณาวั น
พร้อมร่วมกันปลูกต้นศรียะลา จานวน 3 ต้น ในบริเวณสวนวรุนาวัน พิธีรับมอบโครงการปรับปรุงสวนวรุณา
วัน จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สวนวรุน าวัน ด้ านหลั งส านั กพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละวัฒ นธรรม
การเกษตร เพื่อให้สวนวรุณาวันมีจุดอานวยความสะดวกสาหรับให้บุคลากร นิสิต มก. ประชาชนทั่วไปได้ใช้
พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่สวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ
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2. ปรับปรุงทางเท้าและปรับย้ายเต็นท์ที่พักผู้โดยสารรถสวัสดิการ มก. บริเวณจุดประตูพหลโยธิน 1
(หอประชุม มก.) ประตูสะพานลอยสี่แยกเกษตร เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่นิสิต บุคลากรและ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสวัสดิการใช้หลบแดดหลบฝนระหว่างพักรอรถสวัสดิการ (ที่พักผู้โดยสารรถสวัสดิการ
มก.)

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุดเป็นหลุมบ่อ โดยวิธีปรับระดับด้วยหินคลุก และปูยางแอสฟัลติก
คอนกรีต หนา 5 cm. รวมพื้นที่ทั้งหมด 950 ตารางเมตร บนผิวถนนเดิมจานวน 3 จุด คือ บนถนนจงรัก
ปรีชานนท์หน้าหอพัก 14 , 15 ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 1 และถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณแยกพุทธ
เกษตรฝั่งกรมการข้าว ด าเนิ น การในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เพื่ อลดการเกิดอุบั ติเหตุและเพิ่ มความ
สะดวกในการสัญจร
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4. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจาปี 2561มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ดาเนินการพฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561 (โครงการต่อเนื่อง) ดาเนินการฉีดพ่นยากาจัด
ยุงลาย อาคารและพื้นที่ส่วนกลางโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกาจัดลูกน้ายุงลายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เพื่อให้ นิสิต และบุคคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี
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5. กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ดาเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาด
ผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณแนวถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่ประตูงามวงศ์วาน 1 ถึงประตูงามวงศ์วาน 3 ในวัน
ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มและกิ่งไม้หัก ทับสายไฟฟ้า
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6. โครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายใน มก. เพื่อเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ให้สวยงาม ร่มรื่น ป้องกัน
ต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นล้ม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนิสิตบุคคลากร และทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยฯ

7. การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการโดยใช้ น้าหมัก
จุลินทรีย์ EM ควบคุมวัชพืชน้าและขยะตามคูคลอง และติดตั้งเครื่องตีน้า พื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ดังนี้
 ควบคุมวัชพืชน้าและขยะตามคูคลอง เพื่อให้คูคลองสวยงาม และไม่กรีดขวางทางน้า ได้แก่
คูคลองหลังสวนรวมพรรณไม้ฯ สระบัวข้างหอประชุม คูคลองบริเวณหอพักนิสิตหญิง คูคลองด้านหลัง KU
Avenue คูคลองตรงข้ามสนามตะกร้อ สระน้าด้านข้างอาคารจักรพันธ์ฯ คูคลองด้านข้างสระว่ายน้าจุฬา
ภรณ์ บริเวณคูคลองด้านหน้าชมรมมุสลิม บริเวณคูคลองแนวรั้วฝั่งพหลโยธิน บริเวณคูคลองข้างสนาม
รักบี้ บริเวณคูคลองด้านหน้าสานักส่งเสริมและฝึ กอบรม บริเวณคูคลองด้านหน้าสานักหอสมุด บริเวณคู
คลองหลังบ้านฝึกหัด
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 ใช้น้าหมักบาบัดน้าเสีย ได้แก่ บริเวณร่องท่อระบายน้าด้านข้างกองยานพาหนะฯ (อาคาร
เก่า) บริเวณคูคลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณคูคลองตรงข้าม ศร.1 บริเวณคูคลองด้านหน้าสานัก
ทะเบียน (เดิม) บริเวณคูคลองด้านหน้าสานักส่งเสริมและฝึกอบรมฯ แนวต้นสนถนนวิโรจน์ คู -คลองแนว
ถนนพหลโยธิน

 ติดตั้งและตัดแต่งพืชน้า ย้ายคอกพืชน้าข้างอาคารจักรพันธ์

8. โครงการรณรงค์การควบคุมกาจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ได้ ด าเนิ น โครงการรณรงค์ ก ารควบคุ ม ก าจั ด หนู (ต่ อ เนื่ อ ง) เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการควบคุมกาจัดหนู ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนให้
มากที่สุด และตัดวงจรการเพิ่มจานวนหนู ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อ ตลอดจนลดความสูญเสียจากการ
ทาลายวัสดุอุปกรณ์ต่ าง ๆ ทางการศึกษา รวมไปถึงพื้นที่ตัวอาคารส่วนกลางต่าง ๆ เพื่อดาเนินโครงการ
รณรงค์การควบคุมกาจัดหนูฯ อาคารส่วนกลางและพื้น ที่สาธารณะอย่างต่อเนื่ อง มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา
ดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

191
การดาเนินการวางกระบอกเหยื่อพิษ
1. อุปกรณ์สาหรับทาแนวป้องกันการบุกรุกของหนู

2. การเตรียมอุปกรณ์และวางกระบอกเหยื่อพิษตามแนวรอบอาคาร

3. การตรวจสอบกระบอกเหยื่อพิษและเก็บข้อมูล

9. จักรยานสาธารณะ Mobike ได้เปิดให้บริการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
บุคลากร และ บุคคลทั่วไป ใช้สัญจรภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560
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10. การส่ งเสริมการใช้จักรยานภายในวิท ยาเขตบางเขน ได้ม อบหมายให้ สภาผู้ แทนนิ สิตจัด สรร
รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรรไว้สาหรับให้บริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแก่นิสิต และ
บุคลากร โดยงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่
ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุดบริการ และสรุปการยืมคืนจักรยาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน

11. จับสลากเข้าพักอาศัยอาคารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในซอยพหลโยธิน 45
รัก ษาการแทนผู้ ช่ ว ยอธิ การบดี ฝ่ า ยบริห ารกิจ การภายใน เป็ น ประธานในการจั บ สลากห้ องพั ก อาคาร
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 และ วันที่10 มิถุนายน 2561
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12. พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. โดยจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ณ อาคารจอดรถ
วิภาวดีรังสิต เพื่อป้องปราม และเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในอาคารจอดรถวิภาวดี
รัง สิ ต โดยได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเงิ น รายได้ โครงการอาคารจอดรถวิ ภ าวดี รั ง สิ ต (325) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 32 ตัว

13. โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาทาง ด้านกายภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการ
ปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่ อส่งเสริมความสามั คคี สร้าง
จิ ต ส านึ กของบุ คลากร และนิ สิ ต ของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ในการที่ จ ะพั ฒ นาอาคารและสถานที่
ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ และการบารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ
ได้เล็งเห็นความสาคัญของความร่มรื่นของต้นไม้ ความสะอาดของอาคารและสถานที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ
ของเรามีความสะอาด เกิดความร่มรื่ น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS จึงได้กาหนด “โครงการ
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2561” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561
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14. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าพื้นที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงปละซ่อมแซมทางเดินเท้าที่มีสภาพทรุดโทรม เป็นหลุม/บ่อ
พื้นที่ไม่สม่าเสมอ

15. เมื่ อวัน ที่ 19 ธันวาคม 2560 ดร.จงรัก วัชรินทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายวิศิษฏ์ คชสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูชั่น จากัด ใน
บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล งค ว า ม ร่ ว ม มื อ ศึ ก ษ าแ ล ะ พั ฒ น าย า น พ า ห น ะ ไฟ ฟ้ า เพื่ อ ส า ธ า รณ ะ ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินโครงการเช่ารถไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จ จานวน 15
คัน จาก บริษัท เอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูชั่น จากัด เพื่อทดแทนรถรางระบบเครื่องยนต์ดีเซลสาหรับบริการรับ ส่ งนิ สิ ต บุ คลากรและผู้ ม าติ ด ต่ อหน่ ว ยงานภายใน มก. ตลอดจนบริการงานส่ ว นกลางต่ าง ๆ โดยพร้อ ม
ให้บริการเต็มรูปแบบประมาณเดือนธันวาคม 2561
เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2560 ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร์ รั ต น์ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ รับ มอบเงิ น สนั บ สนุ น ส าหรับ พั ฒ นาระบบ Digital Society@KU และรับ มอบรถโดยสาร
พลังงานไฟฟ้าสาหรับใช้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ณ ห้องกาพล
อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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สถานี ชาร์ทรถยนต์ พ ลังงานไฟฟ้ า (EV BUS) 1 ชุด จานวน 2 หั วจ่าย สาหรับชาร์ท รถสวัสดิการ
พลั ง งานไฟฟ้ า ในโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด (มหาชน) กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16. จัดสถานที่โครงการกิจกรรมต่างๆ
 งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี 2561 "ร้อยรวมใจ สืบสานพระราชปณิธานแม่ของ
แผ่ น ดิ น " ซึ่ ง จั ด ขึ้น ระหว่ า งวั น ที่ 7-14 สิ งหาคม 2561 ณ สวนสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริกิ ติ์ ฯ เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมาย ดาเนินการจัดและตกแต่งสถานที่
เต็นท์แสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 โครงการหลวง 49 น้าพระทัยจากฟ้าสูด่ ิน ภายใต้แนวความคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่าง
ยั่งยืน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กองยานพาหนะ
อาคารและสถานทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ในการแถลงข่าวการจัดงาน

2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
1. การเผยแพร่ความรู้ระบบบาบัดน้าเสีย ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา
บัญชี จานวน 8 คน ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. นักวิจัยจากสถาบัน
สิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาระบบบาบัดน้าเสียในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และภาควิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมขออนุเคราะห์ตัวอย่างน้าจากระบบบาบัดน้าเสียระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2561
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2. “โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นิสิต บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึก สร้างความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
อย่างยั่งยืน ซึ่งจัด การอบรมระหว่า งวัน ที่ 28-30 มี น าคม พ.ศ.2561 ณ ห้ องประชุ มธีระ สู ตบุ ต ร ชั้ น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

3. โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การจราจร แล ะการบรรเทาอุ บั ติ ภั ย เบื้ อ งต้ น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร์ รุ่ น ที่ 1 จั ด ขึ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 25 พฤษ ภาคม 2561 ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยฯ และเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกระตุ้นการทางาน เสริมความรู้ให้แก่
พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย ส่วนงานคณะ สานัก สถาบั น
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องให้ตระหนักถึงความสาคัญ บทบาท หน้าที่ของการจัดการจราจร
และการบรรเทาอุบัติภัยเบื้องต้น
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4. โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ การขั บ ขี่ ป ลอดภั ย และเสริม สร้า งวิ นั ย การจราจร
มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ บางเขน รุ่นที่ 2 จั ด ขึ้น ในวัน เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะ
เกี่ ย วกั บ การขั บ ขี่ ป ลอดภั ย และเสริ ม สร้ า งวิ นั ย การจราจร ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ให้ ล ดน้ อยลง เสริม ความรู้ค วามเข้า ใจและกระตุ้ น จิ ต ส านึ กที่ ดี ในการขั บ ขี่
ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการ
ให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
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ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
1. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
1.1 ศูนย์ความเป็ นเลิ ศทางวิ ช าการด้านปาล์มน้ามัน จั ดอบรมเชิ งวิ ชาการ เรื่อง “การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ามันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น้ามันปาล์มดิบ
เกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟ” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 602 ชั้น 6
อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่
หน่วยงานรัฐบาล, เกษตรกร, เจ้าของโรงหีบน้ามันปาล์มขนาดเล็ก,นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมผู้เข้าร่วม
จานวน 36 คน

1.2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากไหมอีรี่ (สบู่ และ โลชั่น )” เพื่อส่ งเสริม ต่อยอดให้แก่เกษตรกรผู้ เลี้ย งไหมอีรี่ ได้ มีอาชีพ เสริม รายได้
เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้จะบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของโปรตีน
จากรังไหมอีรี่ รวมถึงการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี สาหรับการปฏิบัติทาสบู่ และโลชั่นบารุงผิว
จากโปรตีนรังไหมอีรี่ ให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมจานวน 25 คน
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สานักงานทรัพย์สิน
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจาปี 2561
สานักงานทรัพย์สิน มก. ร่วมกิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจ ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี
2561 ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 8.30 น. ร่วมพิธีเปิดและปลูกต้นไม้ บริเวณสวนพรรณไม้เกียรติ
ประวัติไทย ทาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 2 และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความสดชื่นบริเวณโดยรอบ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสานึกร่วมกันของบุคลากรในการที่จะพัฒนาอาคาร และสถานที่
ตลอดจนรักษาความสะอาด บารุงรักษาต้นไม้ โดยมีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ เพื่อให้มี
ความสะอาดสวยงาม เพื่อความเป็นระเบียบมีสภาพแวดล้อมภูมทัศน์ที่ดี
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ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒ นาและปลูกต้ นไม้ มก.ประจาปี 2561
ประกอบด้วย การเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ทาความสะอาด บารุงรักษา ใส่ปุ๋ยต้นไม้ รวมทั้งทาความ
สะอาดภายในอาคาร เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี
และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างจิตสานึกร่วมกัน

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2561 บุคลากร
ช่วยกันทาความสะอาดบริเวณโดยรอบร้านศูนย์หนังสือ และร่วมกันจัดสวน- ปลูกต้นไม้ด้านหน้าร้าน
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1.2 โครงการ KU Zero Waste
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 รวมพลังนิสิต บุคลากร และครอบครัว มก. ทุกร้านค้า ร้านอาหารใน
มก. “ลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง” โดย คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒน
จินดา พูดคุยและแนะนาการใช้ แอปพลิเคชั่น ECOLIFE พร้อมเล่นเกม รับของรางวัล และ ถ่ายภาพ พลัง
มก. พลังสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม พบเจอบาร์โค้ดของโครงการได้ทุกร้านค้าที่โรงอาหารกลาง 1 ,2 สามารถ
โหลดแอป ECO life สแกนเก็บแต้มทุกครั้งที่ไปใช้บริการที่โรงอาหารได้เลย มาเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะ
ลดโลกร้อน เพื่อเป็นการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ถุง หลอด แก้ว ช้อน-ส้อม)
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 งานเสวนา นมไทย... วิกฤตและอนาคต
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนการจัดเสวนา นมไทย... วิกฤตและอนาคต
ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานสรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.2 แหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์นมและน้าดื่ม
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม
และน้าดื่ม ให้แก่หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ด้วยการเปิดให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้าศึกษาและเยี่ยม
ชมโรงงาน รวมทั้งสนับสนุนน้านมดิบในการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน ดังนี้
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เรื่อง กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จานวน 24 คน
- เรื่อง กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และน้าดื่มเกษตร วันที่ 7 กันยายน 2561
จานวน 2 คน
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สานักงานเลขานุการ เรื่องกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และน้าดื่มเกษตร วันที่ 18
มกราคม 2561 จานวน 15 คน
- ภาควิชาการจัดการการผลิต เรื่อง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมพาสเอจร์ไรส์วันที่ 9
มีนาคม 2561 จานวน 9 คน
- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ หัวข้อ หลักการและการใช้เครื่องถ่ายเทความร้อน
ในอุตสาหกรรมวันที่ 24 เมษายน 2561 จานวน 24 คน และวันที่ 26 เมษายน 2561 จานวน 59
คน
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- ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ วันที่
24 กรกฎาคม 2561 จานวน 11 คน
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2.3 งานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 46 และงานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ นานาชาติ ครั้ ง ที่ 16
(Bangkok International Book Fair 2018)
ศูน ย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่ งชาติ ครั้งที่ 46 และงาน
สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม
- 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยการนาหนังสือด้านการเกษตรหลากหลายสาขา
ไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมงาน รู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นสถาบั นการศึกษาที่ ให้ ความรู้
รวมทั้งทาให้ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นความสาคัญของวิชาการด้านการเกษตร

3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 การสนับสนุนจัดสรรพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมสนั บสนุ นช่วยเหลื อเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อ.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี ในช่วงที่มีราคาผลผลิตตกต่า ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กองพล
พัฒนาที่ 1 จัดสรรพื้นที่ให้แก่เกษตรกร เพื่อออกร้านจาหน่ายผลผลิตในงานเพื่อนพึ่ ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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3.2 การสนับสนุนพื้นที่ เพื่อการจาหน่ายผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวง
สานักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสรรพื้นที่ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อออกร้าน
จาหน่ายผลผลิตในงานเพื่อนพึ่ง (ภา) เกษตรแฟร์ ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21- 30 มิถุนายน 2561
เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้อุดหนุนสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอดสาร ราคาจับต้องได้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ มมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้อุดหนุนสินค้าที่มี
คุณภาพด้วย
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3.3 การสนับสนุนพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
สานักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่โรงอาหารกลาง 2
แก่กลุ่มสหกรณ์ ชุ มชนร่วมใจบริการ จากัด เพื่ อจาหน่ ายกระเทียมแม่ฮ่องสอน ในราคาพิ เศษ 70 บาท/
กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2561

3.4 การอนุเคราะห์พื้นที่ เพื่อทดสอบอาหารในงานวิจัย
สานั กงานทรัพ ย์ สิ น ได้ จั ด สรรพื้ น ที่ ให้ กับ นิ สิ ต ระดับ ปริญ ญาโท ในสาขาวิ ช าพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอใช้สถานที่ โรงอาหารกลาง 2 เพื่อทา
การทดสอบรสชาติอาหาร ในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากมันม่วง
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3.5 การบริจาคผลิตภัณฑ์นมและน้าดื่มเกษตร
ศูนย์ผลิตภัณ ฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคผลิตภัณ ฑ์นมและน้าดื่มเกษตรในโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
- BRAN SUMMER CAMP พิ ชิ ต สมอง พิ ชิ ต TCAS ครั้ ง ที่ 29 วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2560 และ BRAN
SUMMER CAMP ครั้งที่ 30 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ นานมเกษตร 500 ถุง
แจกให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว
- งานวันเด็ก ประจาปี 2561 สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อส่งมอบให้เด็ก ๆ ผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ สานักงานเขตจตุจักร สานักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส)
- สานักสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตจตุจักร ในกิจกรรมพัฒนาคูคลอง สนับสนุนน้าดื่มเกษตร
50 โหล
- คณะศึกษาศาสตร์ ในงานโครงการสัมมนา เตรียมความพร้อมครูคอมฯ สู่การเรียนการสอนยุคใหม่ 17
โหล
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3.6 การบริจาคผลิตภัณฑ์นมเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคผลิตภัณนมเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
- สานักกีฬา จานวน 19,360 ถุง
- วัดบางบัว จานวน 11,075 ถุง
- เรือนจาคลองเปรม จานวน 34,886 ถุง
- กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จานวน 21,283 ถุง
- งานเดินวิ่ง (กาแพงแสน) จานวน 800 ถุง
- คณะวนศาสตร์ (งานวิ่งประเพณี) จานวน 1,000 ถุง
- งานจิตอาสา สานักงานเขตจตุจักร จานวน 400 ถุง
- งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1,500 ถุง
- โครงการ KU Night EAT & READ จานวน 400 ถุง
- งานสงกรานต์ มก. จานวน 400 ถุง
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3.7 World Milk Day
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนมเนื่องในวัน
ดื่มนมโลก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มอบนมเกษตร 300 ถุง ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงอาหารกลาง 1

3.8 KU RUN Walk & Talk # 2
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมปิดโครงการ KU RUN Walk & Talk # 2 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2561 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ ของสังคมชาวเกษตร ด้วย
การส่งเสริมให้บุคลากรหันมาดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่ง รวมทั้งมีการพบปะ พูดคุย
ระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร ในพิธีปิดงานได้รับ เกียรติ จาก ดร.ดารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารกิจการภายในเป็นประธานกล่าวปิดงาน ทั้งนี้ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนั บสนุ น
บริจาค เสื้อกีฬา 50 ตัว Tax KU ห้อยกระเป๋า 10 อัน เสื้อยืดคอกลม Kasetsart 10 ตัว เป็นรางวัลจับ
สลาก มอบให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมปิดงาน ในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
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3.9 การบริจาคกระดาษนนทรี
ศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร์ ร่ ว มกั บ สโมสรนิ สิ ต คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการวิศวบริการครั้งที่ 29 ซึ่งทางศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนกระดาษนนทรี ขนาด A 4 ให้แก่ชุมนุมวิชาการ สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่
26 พฤษภาคม – 15 มิถุน ายน 2561 เพื่ อใช้ในกิจกรรมการสอน และเตรียมความพร้อมในการปรับพื้ น
ฐานความรู้สู่ระดับมหาวิทยาลัย แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ 350
คน
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สานักงานบริการวิชาการ
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาชุมชนบางกระเจ้า”
ชุมชนบางกระเจ้า คือ ชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยวิทยาเขตบางเขน มุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชน
โดยได้มีการริเริ่ม ดาเนินการจัดทาโครงการพื้น ที่สีเขียว ในตาบลบางกอบัว อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุ ท รปราการ โดยมีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อการอนุ รักษ์ พื้ น ที่ สี เขีย วแห่ งนี้ ให้ เป็ น แหล่งท่ องเที ย วเชิงนิ เวศที่
สามารถอานวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการปลูกจิตสานักในการหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้ และเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ซึ่งได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมป่าไม้ การไฟฟ้านครหลวงและในปี 2556 ปตท.สผ.
เข้ า มาร่ว ม เพิ่ ม อี ก หนึ่ ง หน่ ว ยงานโดยมี เป้ า หมายร่ว มกั น คื อ ให้ ค งความเป็ น พื้ น ที่ สี เขี ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
บนฐานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการพั ฒ นาพื้ นที่ นี้ม าเป็น ระยะ
เวลานานกว่า 5 ปี จนท าให้ เกิด โครงการท่ องเที่ ย วเชิงนิ เวศ ซึ่ งปั จ จุบั น โครงการนี้ ส ามารถบริหารงาน
โดยชุ ม ชนบางกระเจ้ า เองท าให้ เกิ ด ระบบการพึ่ ง พาตนเอง มี ค วามยั่ ง ยื น เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาชุมชนในลักษณะที่เกิดความยั่งยืนนี้ ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒ นาชุมชนบางกระเจ้า จึงจัดทาข้อเสนอโครงการบริการชุมชนให้แก่พื้นที่บ างกระเจ้า
เพิ่มเติมโดยจะระดมความเชี่ยวชาญของคณะต่ างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการในการไป
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนบางกระเจ้าให้เป็นไปตามความต้องการของชุม ชนและเกิดความยั่งยืนในชุมชน
เพื่อสามารถอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และระบบเชิงนิเวศของพื้นที่บางกระเจ้าได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม
แผนการพัฒนาพื้นที่
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 ชื่อโครงการ การเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน
จากกรณี ที่ น ายโดนั ล ด์ ทรัม ป์ ประธานาธิ บ ดี ส หรัฐ อเมริกา ได้ ล งนามคาสั่ งผู้ บ ริหารยกเลิ กกฏ
ข้อบังคับที่ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยประกาศยกเลิกการทาสงครามกับถ่าน
หิ น เพื่ อ ปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี ขึ้ น ในสมั ย ของอดี ต ประธานาธิ บ ดี โ อบามา และการที่ นาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจถอนตัวจากความตกลงปารีส ส่งผลให้มีหลายคน
ย้อนกลับมามองที่ประเทศไทยว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างหรือไม่ ซึ่งก็มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ออกมาเสนอแนะแนวความคิดของตนเอง
ในการนี้สานักงานบริการวิชาการจึงได้จัดการเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลก
ร้อน โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภาวะโลกร้อน
มาร่วมกันเสวนาเสนอแนะแนวคิด เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมกาพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
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2.2 ชื่อโครงการ การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2560 เรื่อง “ กินข้าวไทยให้เป็น เห็น
ประโยชน์”
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ เป็ นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 เรื่อง “ กิน ข้าวไทยให้เป็น เห็ น
ประโยชน์” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดย มูลนิธิ
ข้าวไทยในพระบรมราชูปภัม ภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีก 8 องค์กร ได้แก่ กรมการข้าว
สานั กงานพั ฒ นาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ส านั กงานนวั ต กรรมแห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) สถาบั น อาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมผู้ส่งออก
ข้าวไทย โดยการประชุมเวที ข้าวไทยครั้งนี้ได้ เน้ น 3 เรื่องหลัก คือ “รู้จักข้าว รู้จักกิน ” “ข้าวไทย ข้าว
สุขภาพ” และ“ศิลปะการสร้างสรรค์เมนูข้าว” สานักงานบริการวิชาการได้ประสานนาผลงานนวัตกรรม
บางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ส่งเสริมการเน้นถึงคุณค่าโภชนาการของข้าวและคุณประโยชน์ของ
ข้าวที่มีต่อผู้บริโภค มาร่วมจัดแสดง ได้แก่ เรื่อง "Riceberry Snack" (คุณจุฬาลักษณ์ จารุนุข) , เรื่อง "ข้าวใส่
ใจ ข้าวบรรจุถุงสุญญากาศเพื่อเป็นของขวัญแก่คนที่รักและเคารพ" (รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย) , เรื่อง "นมข้าว
ข้นหวานพลัสพรีไบโอติกและเนยข้าวไรซ์เบอร์รี่" (รศ.ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล)
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2.3 ชื่อโครงการ การจัดแสดงผลงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่ อสร้า ง
เศรษฐกิ จ ฐานนวั ต กรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่ ม เรื่ อ งเกษตรและอาหาร
(Agriculture & Food)
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับอาสาเข้ามาดาเนินการในลักษณะศูนย์รวมนวัตกรรมด้าน
เกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่ อสร้า งเศรษฐกิจ ฐานนวั ต กรรมของประเทศ
ตามนโยบาย 4.0 กลุ่ ม เรื่ อ งเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) โดยการดาเนินงาน ณ
ปัจจุบันก็เข้าสู่การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่ดาเนินการ ทางโครงการจึงได้นาผลงานในร่วมจัดแสดง
ในงานใหญ่ถึง 2 งานด้วยกันคือ
1. "มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" วันที่ 2-4 มีนาคม 2561
ณ สยามพารากอน ชั้น 5 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) และอีกหลายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันจัดแสดงผลงานเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมโชว์
ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย
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2. Thailand Innovation Hubs 4.0s ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ รั บ อาสาเข้ า มา
ดาเนินการในลักษณะศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่ อ สร้ า ง
เศรษฐกิ จ ฐานนวั ต กรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่ ม เรื่ อ งเกษตรและอาหาร (Agriculture &
Food) โดยการดาเนินงาน ณ ปัจจุบันก็เข้าสู่การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่ดาเนินการ ทางโครงการจึงได้
นาผลงานร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ Paragon
Hall จั ด ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ผ ลงานเชิ ง นวั ต กรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยยุ ค 4.0 และเพื่ อ จั บ คู่ ธุ รกิ จ ระหว่ า ง
ผู้ป ระกอบการ / ผู้ สนใจในผลงานและนั กวิจัย กลุ ่ ม เรื่ อ งเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ได้
ร่วมกันคัดเลือกผลงานไปร่วมจัดแสดงจานวน 109 ผลงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตร จานวน 10 ผลงาน ,
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ชุดทดสอบ 10 ผลงาน , ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม จานวน 17 ผลงาน , กลุ่ม
อาหาร จานวน 60 ผลงาน และกลุ่มอาหารสุขภาพ จานวน 12 ผลงาน
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2.4 ชื่อโครงการ งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2561 “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
เกษตรแฟร์” ประจาปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง” เพื่อนารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมี
ค ณ ะ ก รรม ก ารผู้ บ ริ ห ารมู ล นิ ธิ อ าส าเพื่ อน พึ่ ง (ภ าฯ ) ยาม ย าก ส ภ าก าช าด ไท ย ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรและนิสิตเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สานักงานบริการวิชาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการคัดเลือกและประสานจัดแสดงผลงานในโซน
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้จัดแสดงและสาธิตผลงาน จานวน 19 ชิ้นงาน จาก 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ผงโรยข้าวสไตล์ไทย(คุณ กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร) , การพัฒ นา
กระบวนการผลิตแยมน้าตาลต่าเพื่อยืดอายุการเก็บ(คุณพิศมัย ศรีชาเยช) , Mulberry infusion drink, ผล
หม่อนอบแห้ง , น้าส้มสายชูหมักจากผลหม่อน(คุณวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล) , การยกระดับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หม่าเนื้อด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย(คุณกนกวรรณ ยอดอินทร์) , สแนค
จากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน และเรื่อง อาหารเช้าธัญ ชาติพร้อมบริโภคเสริมคุณประโยชน์
ด้านสุขภาพด้วยราข้าวสกัดไขมัน (ดร.หทั ยชนก กันตรง) , อาหารเช้าซีเรียลพร้อมบริโภคจากข้าวไรซ์เบอรี่
โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ ทรูชัน (ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ) , ข้าวแต๋นท าพองด้วยไมโครเวฟ (ผศ.ดร. สิริชั ย
ส่งเสริมพงษ์) , โปรตีนอัลบูมินจากราข้าว (ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร) , อาหารเสริมสมุนไพร (VTF) ช่วย
เพิ่มน้านมให้กับโคนม (ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์)
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2. กลุ่มเครื่องสาอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางบารุงผิวจากโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจาก
ราข้าว (ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์) , ไบโอนิค ไรซ์ แอนแชนท์ติ้ง เซรั่ม (Bionix Rice Enchanting serum)
(ดร.ศุมาพร เกษมสาราญ)

3. กลุ่ ม เครื่องจั กรกลและเทคโนโลยีล้ าสมั ย ได้แก่ เครื่องกรองน้ าไฟฟ้ า แบบพกพา และ เรื่อง
กระติกสกัดน้าทะเลจืด และเครื่องสร้างน้าค้าง(ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ) , แพลทฟอร์มการเกษตร
อัจฉริยะ(รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์) , เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์(ผศ.ดร.คุณ
ยุต เอี่ยมสะอาด) , หุ่นยนต์3มิติ และ เรื่อง รถหย่อนกล้าสาหรับนาประณีตและนาแปลงใหญ่ I-KAIM KU
(อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา) , เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก (รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย)
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2.5 ชื่อโครงการ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2561 “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่า
จากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม”
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน วันข้าวและ
ชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2561 “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” โดยมี
น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อานวยการสานักงานบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในฐานะ
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ กรมการข้าว การ
จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2561 นี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ กรมการข้าว และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย มีระยะเวลาการจัดงาน 6 วัน ตั้งแต่วันที่
4-9 มิถุนายน 2561 ณ กรมการข้าว ในงานนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นาผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว
ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” จานวน 8 ผลงาน ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ผงโรยข้าวสไตล์ไทย(คุณกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร) , เค้กกล้วยหอม
ปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว (ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์) , ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจน
ไทพ์ทู(คุณชมดาว สิกขะมณฑล) , ผงข้าวไรซ์เบอร์รี่งอกผสมเห็ดหูหนูขาว(ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ ) ,
การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้( คุณปฐมา จาตกา
นนท์)
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2. กลุ่มเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีล้าสมัย ได้แก่ รถหย่อนกล้าสาหรับนาประณีตและนาแปลงใหญ่
I-KAIM KU (อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา) , เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก (รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย)

2.6 ชื่อโครงการ งานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสานักงานบริการวิชาการ ร่วมนาผลงานนวัตกรรมจัดแสดงในงานเปิด
บ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเพิ่มมูลค่า
และการแปรรู ป ข้ า ว กรมการข้ า ว เพื่ อเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ผลงานนวั ต กรรมด้ า นข้ า วของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจได้ศึกษา และนาไปใช้ประโยชน์ได้ การจัดงานเปิดบ้าน
นวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี 2561 เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
กรมการข้าว และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย มีระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-8
มิถุนายน 2561 ในงานนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นาผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว จานวน 6 ผลงาน
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพ
ด้วยราข้าวสกัดไขมัน (ดร.หทัยชนก กันตรง) , ข้าวแต๋นทาพองด้วยไมโครเวฟ (ผศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์) ,
โปรตีน อัลบูมิน จากราข้าว (ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร) , ชาข้าวฮางงอกและกรรมวิธีการผลิต (ผศ.ดร.
อรัญญา พรหมกูล)
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2. กลุ่มเครื่องสาอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางบารุงผิวจากโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจาก
ราข้าว (ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์) , ไบโอนิค ไรซ์ แอนแชนท์ติ้ง เซรั่ม (Bionix Rice Enchanting serum)
(ดร.ศุมาพร เกษมสาราญ)

2.7 ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนิ นไปเป็ นองค์ประธาน ทรงเปิ ดงาน “การประชุ มวิชาการข้าวแห่ งชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561” ซึ่ ง
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีก 7 องค์กร
ร่วมจั ดขึ้นภายใต้ หั วข้อ “งานวิจั ยข้ าวไทย สู่ ไทยแลนด์ 4.0” เพื่ อน าเสนอผลงานการพั ฒนาข้าวไทยด้ วย
งานวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวของไทย และรักษาความเป็นผู้นาการค้าข้าวในตลาดโลก
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การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” จัดขึ้น
ระหว่าง วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานมีการนาเสนอผลงานวิจัยและความรู้ด้านข้าวจากองค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้าน
ข้าว ประกอบด้วย การประชุมวิชาการซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตข้าวไทย ทาไมต้อง Thailand 4.0”
และหั วข้อ “ทิ ศทางงานวิ จัยด้ านข้าวในภาพรวมและตลาดข้าวในอนาคต” และการเสวนาในหั วข้อ “Rice
Innovation” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้าว การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์จากหน่วยงานวิจัยด้านข้าวทั่วประเทศ จานวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. การปรับปรุงพันธุ์
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2. เทคโนโลยี การผลิ ตข้ าว 3. เทคโนโลยี หลั งการเก็ บ เกี่ ยว 4. นวั ตกรรมเพิ่ มมู ลค่ า และการแปรรูป และ
5. เศรษฐกิจ สังคม การตลาด และกลุ่มการส่งเสริมการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีการแสดง
นิ ทรรศการใน 2 ส่ วน คือ 1. นิ ทรรศการเทิดพระเกียรติ สถาบั นพระมหากษั ตริย์ เพื่อสื บสานปณิ ธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร รัชกาลที่ 10 และสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
2. นิทรรศการของ 9 หน่วยงานพันธมิตร ภายใต้หัวข้อหลัก “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” เน้นการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเรื่องข้าวตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยด้านข้าวตระหนักถึงความจาเป็นของการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้
สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นาผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว จานวน
7 ผลงาน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพ
ด้วยราข้าวสกัดไขมัน (ดร.หทัยชนก กันตรง) , ข้าวแต๋นทาพองด้วยไมโครเวฟ (ผศ ดร สิริชัย ส่งเสริมพงษ์) ,
โปรตี น อัล บูมิ น จากราข้าว (ดร.สุคัน ธรส ธาดากิตติ สาร) , ชาข้าวฮางงอกและกรรมวิธีการผลิ ต(ผศ.ดร.
อรัญญา พรหมกูล) , เค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว (ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์)
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2. กลุ่มเครื่องสาอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางบารุงผิวจากโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจาก
ราข้าว (ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์) , ไบโอนิค ไรซ์ แอนแชนท์ติ้ง เซรั่ม (Bionix Rice Enchanting serum)
(ดร.ศุมาพร เกษมสาราญ)

2.8 ชื่อโครงการ การประชุ ม เสวนาทางวิ ช าการ เรื่อ ง " อาหารปลอดภั ย จากผู้ ผ ลิ ต ...ถึ ง
ผู้บริโภคอย่างไร"
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สานักงานบริการวิชาการ
ร่วมกับ ชมรมผู้รับ พระราชทานทุ น มู ล นิ ธิอานั น ทมหิ ดล จั ด ประชุม เสวนาทางวิช าการ เรื่อง " อาหาร
ปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร"ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด
ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัย
แบบครบวงจร ตั้ งแต่ ต้ น น้ าจนถึง ปลายน้ า ของประเทศต่ อไป ณ ห้ องประชุ ม กาพล อดุ ล วิ ท ย์ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บรรยากาศของการประชุมเสวนาทางวิชาการก็ชวน
ให้น่าติดตามโดยตลอด ซึ่งบทสรุปของการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...
ถึงผู้บริโภคอย่างไร" ท่านใดที่พลาดเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว สามารถติดตามได้ที่ youtube channel :
สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ www.facebook.com/kuservice.ku.ac.th
ซึ่งได้รวบรวมภาพบรรยากาศ และบทสรุปจากสื่อต่างๆไว้ให้ทุกท่านแล้ว
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2.9 ชื่อโครงการ พิ ธี ล งนามบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อทางวิ ช าการ ระหว่ าง ส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแถลงข่าว เรื่อง “ผลกระทบตลาดดิจิตอลที่
มีต่อภาคเกษตร”
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร์ รัต น์ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นายวิณ ะโรจน์ ทรัพ ย์ ส่งสุข เลขาธิการส านั กงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในบั น ทึ ก ข้ อตกลงความร่ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ
ของทั้งสองหน่วยงานในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย ด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การวางแผนและ
กาหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ให้คาปรึกษา พัฒนาทักษะด้านวิชาการ และการใช้
เครื่องมือ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัยและการพยากรณ์ ทางการเกษตรแก่นักวิชาการของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันนี้ที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมี
การแถลงข่าว เรื่อง “ผลกระทบตลาดดิจิตอลที่มีต่อภาคเกษตร” โดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อานวยการศูนย์
ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลผลิตแรกจากการร่วมทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน
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2.10 ชื่อโครงการ งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดาเนินเป็นประธานในพิธี
เปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12
สิงหาคม 2561 และด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561
ในงานฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสานักงานบริการวิชาการ ได้นาผลงานนวัตกรรมภายใต้
แนวคิ ด “นวั ต กรรมก้ า วไกล เกษตรไทย 4.0” มาร่วมจัดแสดงจานวน 9 ผลงาน โดยเน้นนวัตกรรม
งานวิจัยที่สนองพระราชดาริ ในการช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน ลดมลภาวะ และช่วยเหลือให้พสกนิกรมี
ความอยู่ดีกินดี ได้แก่
1. อาหารเสริมสมุนไพร (VTF) ช่วยเพิ่มน้านมให้กับโคนม
2. สแนคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน
3. อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยราข้าวสกัดไขมัน
4. โปรตีนอัลบูมินจากราข้าว
5. ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางบารุงผิวจากโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากราข้าว
6. เครื่องกรองน้าไฟฟ้าแบบพกพา
7. กระติกสกัดน้าทะเลจืด และเครื่องสร้างน้าค้าง
8. แพลทฟอร์มการเกษตรอัจฉริยะ
9. เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์
เพื่อนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนบนฐานของการนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
วิจัยที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่มีส่วนสาคัญของการพัฒนาประเทศโดยนาศาสตร์ของแผนดินมาเผยแพร่สู่ประชาชนในกิจกรรม
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งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนารถ ครั้งที่ 12” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา
86 พรรษา

2.11 ชื่อโครงการ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58
ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่”
เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สานักงานบริการวิชาการ
ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด
ห ลั ก ป ระ กั น ท างธุ ร กิ จ ป ระ เภ ท ให ม่ " ด ร.จ งรั ก วั ช ริ น ท ร์ รั ต น์ รั ก ษ าก ารแ ท น อ ธิ ก ารบ ดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดเวที เพื่ อเป็น สื่อสาธารณะในการให้บ ริการทางวิชาการแก่
ประชาชน เสริม สร้างความเข้าใจที่ ถูกต้ องเกี่ยวกับ การออกและปรับ ปรุงกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวง
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กาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ และการปรับปรุง พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา
7 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อการแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม เป็นการมุ่งส่งเสริมอานวยความสะดวกให้ประชาชนปลูกต้นไม้ใน
ที่ดินของตนเองมากขึ้น อีกทั้งต้นไม้ยังสามารถเป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนน้อยเเละส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน
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สานักการกีฬา
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 โดย
บุคคลากรสานักการกีฬาร่วมกันทาความสะอาดและตัดกิ่งไม้บริเวณด้านหน้าสานักการกีฬาและสนามกีฬา
มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน

1.2 โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์มาออกกาลังกาย
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาคณะผู้บ ริหาร
บุคลากร และนิสิต มก. ร่วมออกเดิน -วิ่งในโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์ มาออกกาลังกาย ครั้งที่ 2 ทุก
วันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ นิสิต มก. และ บุคลากร มก. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1.3 โครงการเดิน – วิ่งเก็ บ ระยะทางเพื่อสุข ภาพ จานวน 16 กิโลเมตร ทุกวัน จัน ทร์ อังคาร
พฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 – 18.30 ณ
สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นิสิต มก. จานวนผู้เข้าร่วม
ประมาณ 1,800 คน
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1.4 โครงการจิ ต อาสา รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม วั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ป ระจ าปี 2560 เมื่ อวั น เสาร์ที่ 1
มกราคม 2561 ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่
มอบทุนการศึกษา แจกของขวัญและของรางวัลมากมาย ซุ้มกิจกรรมระบายสีปูนปั้น บ้านลม และ กิจกรรม
ทางน้า

2.

การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้

2.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การยืดกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้สเปรย์ ”
สานักการกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทยและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา บรรยายพิเศษในหัวข้อ "สาระน่ารู้ใน
การเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬ า" และในหั วข้อ "การยืดกล้ ามเนื้ อร่วมกับ การใช้สเปรย์ (Spay and Stretch
Massage) " โดยดร.กภ.อาพร ศรียาภัย หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา กภ.เจนจิรา ขา
ผิวพรรณ กภ.วรพงษ์ คงทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ
ให้กับผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาชมรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00
น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ สานักการกีฬา
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2.2 กิจกรรมต้อนรับการเข้าศึกษาดูงาน
ส านั ก การกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาตร์ ต้ อ นรั บ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ศึ ก ษาดู ง านจากศู น ย์ กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในเช้าวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อานวยการสานักการ
กีฬา กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจากศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน
7 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารกีฬ า การบริหรจัดการบุ คลากรและการพัฒ นา การ
จัดสรรสนามกีฬาเพื่อการออกกาลังกาย การจัดการแข่งขันเพื่อจัดหารายได้ การบริหารจัดการสนามกีฬา
เพื่อการจัดหารายได้ และได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน แนะนานโยบายการบริหารจัดการต่างๆภายใน
สานักการกีฬา 6 ฝ่าย และมีเจ้าหน้าที่แต่ละสนามนาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆของสานักการกีฬา ได้แก่
ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และสนามอินทรีจันทรสถิตย์ เพทาอสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธืภาพมากยิ่งขึ้น
สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สานักกีฬา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง จานวน 50 คน ซึ่งจัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานกีฬา" โดยได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่ างๆ ร่วมกัน นาชมสถานที่และสนามกีฬาต่างๆ และรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจัดแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยลัย เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเสรีไตรรัตน์ สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2561
ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช พัทยา
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ค่ายพัฒนาความเป็นผู้นาสาธิตเกษตร ครั้งที่ 4
ค่าย LEADERCAMP #4 จัดโดยชมรมพัฒนาความเป็นผู้นาสาธิตเกษตร (KUS Leadership) สาหรับ
นักเรียน ป.6 – ม.6 วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กล่าวคือสามารถดารงชีวิต
แก้ไขปัญหาด้วยปัญญามีความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารญาณ มีทักษะความเป็นผู้นา ความสามัคคี
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยผ่านกิจกรรมของค่าย LEADERCAMP #4 เป็นการสร้างประสบการณ์ที่
นักเรียนจะได้ประสบการณ์การเรียนจากการจาลองสถานการณ์ต่างๆและสามารถนาความรู้ความสามารถที่
ได้เรียนรู้จากห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและนาไปสู่การทา
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคมในภายภาคหน้า

1.2 ค่ายชมนกชมไม้ ครั้งที่ 10
ค่ายชมนมชมไม้ ครั้งที่ 10 จั ด โดยชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น (KUS Botany Club) ส าหรับ
นักเรีย น ป.5 – ม.6 (จานวน 132 คน) ระหว่างวัน ที่ 23 – 26 มี น าคม 2561 ณ เดอะเบสคลิฟ รีสอร์ท
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเน้นการศึกษาธรรมชาติและปลูกฝังจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ จะเน้นการสัมผัสกับธรรมชาติ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ ที่สวนรุกขชาติ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ด
คด โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กิจกรรมศิลปะและวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ การ
ท าเครื่องกรองน้ า การประดิษ ฐ์โมบายจากวั สดุ ธรรมชาติ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั งมี กิจ กรรมที่ เสริม สร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย เช่น กิจกรรมฐานหมุน RC และ กิจกรรม mini questตามหา
สัตว์ป่าที่หายไป
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1.3 ค่าย At Lake Film Camp
จัดโดยชมรมภาพยนตร์ (Satit Kaset Studio) สาหรับนักเรียน ม.4 – ม.5 (จานวน 45 คน)
ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

1.4 ค่าย KUS Photo Extreme Camp ครั้งที่ 6
จัด โดยชมรมถ่ายภาพสาธิ ต เกษตร (KUS Photo Club) ส าหรับ นั กเรีย นมั ธ ยมศึกษาตอนปลาย
(จานวน 55 คน) ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ Riverpool Resort อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1.5 ค่ายสาธิตคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 15
จัดโดยชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตร (KUS Academic Club : KUSAC) สาหรับนักเรียน ป.5 –
ม.6 (จานวน 127 คน) ระหว่างที่18 - 23 พฤษภาคม 2561 ณ ธีรมาคอทเทจ รีสอร์ท อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี

238
1.6 พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อานวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวัน
พฤหั ส บดี ที่ 21 มิ ถุน ายน 2561 เวลา 13.45 - 16.00 น. ณ หอประชุ ม จงรักษ์ ไกรนาม ในโอกาสนี้
รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ความ
ประพฤติดี และทุนนักกีฬาดีเด่น ในปีการศึกษา 2561 และให้โอวาทแก่นักเรียนโดยเน้นเรื่องวัฒนธรรมอันดี
งามของการไหว้ครู การจัดพานไหว้ครู ควรยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
ยกย่องเชิดชูบูชาครูจากนั้นผู้อานวยการมอบโล่และแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นที่ทาชื่อเสียงให้แก่
โรงเรียนและให้โอวาทแก่นักเรียน



1.7 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 7 มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยมีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนมาช่วยตรวจสุขภาพพื้นฐานของนักเรียน ได้แก่
หู ตา ฟัน กระดูก และสุขภาพทั่วไป กาหนดการตรวจสุขภาพนักเรียนดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 07.30 – 10.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 12.30 – 14.00 น.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 14.00 – 16.00 น.

239

1.8 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผศ.อานาจ รุจิราวรรณ รองผู้อานวยการ เป็นผู้แทนอ่านสารจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญ เศรษฐศิล ป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่ องในวัน ต่อต้านยาเสพติด โลก ภายใต้ กรอบ
แนวคิดและคาขวัญคือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมี ผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ อาคารอุบลฯ
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1.9 กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
จั ด โครงการ “ทอดผ้ า ป่ า มหากุ ศ ล” เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 10.10 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง สานึกในหน้าที่ของชาวพุทธ
ในการทานุบารุงพระพุทธศาสนาและตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

1.10 โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผศ.อานาจ รุจิราวรรณ รองผู้อานวยการ เป็ นประธานเปิดและปิ ดโครงการค่ายจริยธรรมสาธิต
เกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนมีสติ
สมาธิ รู้ทันปัจจุบัน ตลอดจนได้ฝึกพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และรู้จักเลือกสิ่งที่ดีงามอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้ปฏิบัติจริงในการดาเนินชีวิตต่อไป
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1.11 โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร
ผศ.ดร.ศศิ ธ ร จ่ า งภากร ผู้ อ านวยการ เป็ น ประธานเปิ ด โครงการค่ า ยจริ ย ธรรมสาธิ ต เกษตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรม สวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยนิมนต์พระวิทยากรจาก วัดโคกมะตูม จ.สระบุรี
เพื่อให้นักเรียนมีสติ สมาธิ รู้ทันปัจจุบัน ตลอดจนได้ฝึกพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จัก
เลื อกสิ่งที่ ดีอัน ก่อให้ เกิดประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่ อเสร็จสิ้นกิจ กรรม อ.อิษยา นาคนาวา รอง
ผู้อานวยการ กล่าวปิดโครงการ อ.ฐาปนีย์ ธัญญพานิช รองประธานงานศึกษาเด็ก ระดับมัธยมศึกษา เป็น
ผู้แทนมอบผ้าป่าร่วมกับ อ.บุษกร วงษ์ปาน หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถวายผ้าป่า เป็นจานวนเงิน
50,000 บาท แด่หัวหน้าพระวิทยากร พระดนุพัชรสรณ์ วงษ์ทิพย์ เป็นผู้รับมอบ และถวายแก่วัดโคกมะตูม
จังหวัดสระบุรี

1.12 โครงการทันตกรรมป้องกัน และเคลือบฟลูออไรด์ ป.3 – ป.6
โครงการทั น ตกรรมป้ อ งกั น และเคลื อ บฟลู อ อไรด์ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 – 6 มี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลอนามัยในช่องปากให้แก่นักเรียนรวมทั้ งให้ความรู้ วิธีการป้องกันฟันผุ และสอนวิธีการ
แปรงฟันอย่างถูกต้องร่วมกับการเคลือบฟลูออไรด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ อาคาร 3 ชั้น 1
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1.13 โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อ.ทิ พาวรรณ สมิต เมฆ รองผู้ อานวยการ เป็ น ประธานเปิ ด โครงการค่ายจริยธรรมสาธิต เกษตร
ชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ครั้งที่ 31 ระหว่ างวั น ที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 วั น 2 คื น
ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนจานวน 270 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่จานวน 27 คน
เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีสติ สมาธิ รู้ทันปัจจุบัน ตลอดจนได้ฝึก
พัฒ นาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรม และรู้จักเลือกสิ่งที่ดีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้
ปฏิบัติจริง ในการดาเนินชีวิตต่อไป ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อานวยการ เป็นประธานปิดโครงการฯ และ
ถวายผ้าป่า เป็นจานวนเงิน 57,000 บาท โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิชัย เจ้าอาวาสวัดปัญญานัน
ทารามเป็นประธานพิจารณาองค์ผ้าป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดย อ.จารุมาลย์ ตรีมาศ
และคณาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธี
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1.14 โครงการ : กิจกรรมห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้ “สาธิตเกษตร รักการอ่าน”
ผศ.ดร.ศศิ ธร จ่ า งภากร ผู้ อ านวยการ เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ “สาธิ ต เกษตร รักการอ่ า น”
กิจ กรรมประกอบด้ วยการจ าหน่ ายหนั งสื อสื่ อการเรียน และวารสาร การละเล่ น พื้ น บ้ านไทย การฉาย
ภาพยนตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง “ทองดีฟันขาว” การเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด การบริจาคหนังสือใน
โครงการหนังสือสื่อน้าใจ กิจกรรมหนังสือทามือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้นิทานเป็นสื่อ “นิทาน
สร้างความคิด พิชิตจินตนาการ” โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ
อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

1.15 โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก – ศิษย์
ผศ.ดร.ศศิ ธ ร จ่ า งภากร ผู้ อ านวยการ กล่ า วเปิ ด โครงการบรรยายพิ เ ศษเพื่ อ ลู ก – ศิ ษ ย์
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 หั ว ข้ อ “พ่ อ แม่ เรี ย นรู้ อารมณ์ ห นู ดู แ ลได้ ” และชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “สร้างต้นทุนชีวิต ให้ลูกวัยรุ่น” บรรยายโดยรศ.นพ.สุริย
เดว ทรีปาตี ที่ปรึกษาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่าน
วิทยากรให้ข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างทุนชีวิต เปลี่ยนความคิด สร้างพลังบวก ให้ความสาคัญในการสร้างทักษะ
ชีวิตและจิตสานึกต่ อตนเองและสังคม มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และอาจารย์เข้าร่วม
โครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียง
สุวรรณ
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1.16 โครงการ : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ.ทิ พ าวรรณ สมิ ต เมฆ รองผู้ อ านวยการ เป็ น ประธานในพิ ธี ถ วายเที ย นพรรษา เนื่ อ งในวั น
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2561 และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร 66 พรรษา 28
กรกฎาคม 2561 เมื่ อวั น ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้ อ ง ญสส. อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 โดยมีคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.17 ชื่อโครงการ : กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ลูกเสือและผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5 ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เก็บขยะทั้งภายในบริเวณโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน เก็บใบไม้ กวาดพื้น ทาความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งและ
สนามเด็กเล่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24
กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณภายในโรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน
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1.18 โครงการ : กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตเกษตร ผศ.
ดร. ณัฐพล ราไพ รักษาการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
เปิ ด การแข่งขัน กีฬ าสี สัม พั น ธ์ ประจ าปี การศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด "สาธิ ตเกษตรพั ฒ นา การกีฬ า
ก้าวหน้าไกล ขจัดภัยยาเสพติด" มี ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และคณาจารย์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนการแสดงพิธีเปิด (พาเหรด) การแข่งขันกรีฑา
และการประกวดกองเชียร์

1.19 ชื่อโครงการ : “เปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย”
ผศ.อานาจ รุจิราวรรณ รองผู้อานวยการ กล่าวเปิดโครงการ “เปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย” ประจาปี
การศึ ก ษา 2561 โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการศึ กษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ กษา หลั ก สู ต ร
การศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายและทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเชิญสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันให้ความสนใจมาให้ข้อมูลแก่นักเรียน จัดโครงการ
โดยงานบริการจิตวิทยาและแนะแนว ร่วมกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา
13.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคาร 5 ชั้น 5 และบริเวณดาดฟ้า อาคาร 5
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1.20 ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.10 น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “หลายรสภาษา หลากลีลาโขนสด” มีการแสดงโขนสดเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึก
อินทรชิต โดยศิลปินจากคณะประยุทธ ดาวใต้ นักเรียนได้รับความสนุกพร้อมกับความรู้ และมีโอกาสชมการ
แสดงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนัก อนุรักษ์ และหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป

1.21 ชื่อโครงการ กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 29 “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
งานพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 29 “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ซึ่งการแสดงประกอบด้วย การแสดงดนตรีสากล การแสดง
นาฏศิลป์ไทย การแสดงโขน และการแสดงนาฏศิลป์สากลและร่วมสมัย นอกจากนี้มีกิจกรรมจาหน่ายดอก
มะลิ กราบแม่ โดยชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น และกิจ กรรมสตู ดิ โอถ่า ยภาพแม่ – ลู ก โดยชมรม
ถ่ายภาพสาธิตเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 17.45 น. ณ สวนมิตรสัมพันธ์
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1.22 โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ สาธิตเกษตร – มิยาซากิ คิตะ
โครงการแลกเปลี่ ย นวิ ช าการ สาธิ ต เกษตร – มิ ย าซากิ คิ ต ะ รุ่ น ที่ 2 เดิ น ทางมาร่ ว มกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ Mitsuhiro Yoneda
และนักเรียน 10 คน อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดพิธีต้อนรับเมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม
2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น JICA และเยี่ยมชม
ศิล ปวัฒ นธรรมและศาสนา วัด พระศรีรัต นศาสดาราม (วัด พระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง และวัด อรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร

1.23 ชื่อโครงการ : ร่วมงาน “เทิด ด้วย ทา”
ผู้แทนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 จานวน 10 คน ร่วมงาน “เทิด ด้วย ทา” จัดโดยมูลนิ ธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันฟื้นฟู
พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้า และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชนและ
ประชาชนเรียนรู้จากตัวอย่างความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรน้าตามแนวพระราชดาริ ร่ว มกันรักษา
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการเรื่อง น้า ขยะ และมลพิษทางอากาศ ในการเข้าร่วม
กิจ กรรมครั้งนี้ นั กเรีย นได้ รับ รางวัล ที่ 1 จากการน าเสนอความรู้เรื่อง การน าน้ าไปใช้ ป ระโยชน์ โดยมี
อ.อภิ ษ ฎา ลั ม สุ ต ดู แ ลนั ก เรี ย น เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 สิ ง หาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ ชุมชนดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี
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1.24 โครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง วางแผนสู่อาชีพ (สาหรับ ม.3) ประจาปีการศึกษา 2561
งานบริ ก ารจิ ต วิ ท ยาและแนะแนวร่ ว มกั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และสมาคมนั ก เรี ย นเก่ า
จัดโครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง วางแผนสู่อาชีพ (สาหรับ ม.3) ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ และสามารถนาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตน โดยมีนักเรียนเก่า
หลากหลายอาชีพมาให้ข้อมูลแก่นักเรียนเป็นจานวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14.55 –
16.30 น. ณ ดาดฟ้า อาคาร 6 และ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคาร 6 ชั้น 4

1.25 โครงการ : กิจกรรม “Science Festival รวมนักวิทย์ฯ สาธิตเกษตร”
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ร่วมกับอาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดกิจกรรม “Science Festival รวมนักวิทย์ฯ สาธิตเกษตร” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้
นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเกมต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะในการทางานเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.55 – 15.45 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 7 อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
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1.26 โครงการ : นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ “นวัตกรรมก้าวไกล วิทยาศาสตร์ไทยก้าวหน้า
พัฒนาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0”
ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อานวยการ กล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา
2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวไกล วิทยาศาสตร์ไทยก้าวหน้า พัฒนาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวัน
อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน รวมทั้งยังแสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

1.27 โครงการ : กิจกรรม “วัยใส ตระหนักรู้ คุณค่าตน”
กิจกรรมพัฒนาตน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรม “วัยใส ตระหนักรู้ คุณค่าตน” ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยเชิญวิทยากร ดีเจพี่อ้อย คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุ ณ ค่ า เข้า ใจ และยอมรับ ตนเอง ส่ ง เสริม ให้ นั กเรีย นมี ค วามมั่ น ใจในตนเอง สามารถแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม และเพื่ อให้นักเรียนมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไป โด ย
วิท ยากรให้ ข้อคิด ในการด าเนิน ชีวิตอย่างรู้คุณ ค่าของตนเอง รู้จักการรอคอย ใจเย็น เป็ นผู้ให้ ทุกครั้งที่ มี
โอกาส ตลอดจนการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ จะทาสิ่งใดต้องนึกอยู่เสมอว่าลูกทุกคนคือหัวใจของพ่อแม่ เมื่อ
เสร็จกิจกรรม อ.อิษยา นาคนาวา รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร เมื่อ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.55 – 15.45 น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม โดยมีนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวน 813 คน อาจารย์จานวน 62 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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1.28 โครงการ : ชมรมอินเตอร์แรคท์สาธิตเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกสู่อินเตอร์แรคท์
กิจกรรมเปิดโลกสู่อินเตอร์แรคท์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทางาน รูปแบบกิจกรรม แลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณ์ ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง จากรุ่นบริหารสู่สมาชิก และ
เสริมสร้างความสามัคคี และมิตรภาพอันดีระหว่างชมรมอินเตอร์แรคท์ทั้ง 24 โรงเรียน จัดโดย อินเตอร์
แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล นักเรียนชมรมอินเตอร์แรคท์สาธิตเกษตรจานวน 9 คน และสมาชิกจากชมรม
อินเตอร์แรคท์อีก 23 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 05.00 น.
ณ โรงเรียนสายน้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

1.29 โครงการ : กิจกรรมค่ายรับน้อง ครั้งที่ 5 จัดโดยชมรมพัฒนาความเป็นผู้นาสาธิตเกษตร
ชมรมพัฒนาความเป็นผู้นาสาธิตเกษตร จัดกิจกรรมค่ายรับน้อง ครั้งที่ 5 เพื่อเติมเต็มศักยภาพในการ
เป็นผู้นาของสมาชิกภายในชมรมและเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิ กในชมรมให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
กิจกรรมตามหาพี่รหัส กิจกรรมฐานหมุนซึ่งแต่ละฐานจะมีอุปสรรคต่าง ๆ พี่และน้องในสายรหัสต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 – 6 จานวน 55 คน
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1.30 โครงการ : กิจกรรมเสวนา “อ่านเถอะเชื่อพี่ อนาคตดี ๆ อยู่ไม่ไกล ครั้งที่ 5”
ห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียนรู้ ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าฯ จัด กิจกรรมเสวนา “อ่านเถอะเชื่อพี่
อนาคตดี ๆ อยู่ไม่ไกล ครั้งที่ 5” เป็นหนึ่งในโครงการสาธิตเกษตร รักการอ่าน ประจาปีการศึกษา 2561 โดย
คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่ อวัน ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.55 – 15.45 น. ณ ห้ องกิจ กรรม 1 ชั้ น 7
อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และเวลา 16.00–17.00 น. จัดกิจกรรมหนังสือทามือ ณ ลาน
แดงหน้าอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

1.31 โครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
งานบริการจิตวิทยาและแนะแนว ร่วมกับบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้น่าสนใจและการเตรียมพร้อมสาหรับการสอบสัมภาษณ์
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้อง
ประชุมงานจิตวิทยาและแนะแนว อาคาร 5 ชั้น 1

252
1.32 โครงการ : กิจกรรม “ตลาดนัดลอยฟ้า” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรม “ตลาดนัดลอยฟ้า” เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้บริโภคสิ นค้าอย่างมี
วิจารณญาณ รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ฝึกความมีน้าใจ มีจิตอาสาแบ่งปันเสียสละเพื่อสังคม รู้หลักการใช้
สินค้าให้คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ โดยนาสินค้ามือสองมาจาหน่าย และนารายได้บริจาคเพื่อสาธารณ
กุศล ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม
2561 เวลา 12.05 – 13.00 น. ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 – 7

1.33 โครงการ : กิจกรรม Math For Fun ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
เวลา 14.55 – 15.45 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรม Math for Fun ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงการฝึกทักษะการทางานเป็นทีม เป็นการแข่งขันตอบคาถามทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 สุดยอดห้องคณิตศาสตร์ KUS46 เป็นการส่งตัวแทนห้อง เพื่อตอบคาถามวัดไหวพริบและการ
คิด วิเคราะห์ กิจ กรรมที่ 2 สุ ด ยอดแฟนพั น ธุ์แท้ คณิ ต ศาสตร์ KUS46 เป็ น การค้น หานั กเรีย นที่ มี ความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดเพียงคนเดียว วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.55 – 15.45 น. ณ อาคาร
อุบล เรียงสุวรรณ
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1.34 โครงการ : โครงการทาบุญตักบาตร
คณะผู้ปกครองนักเรียนและนักดนตรีวงดุริยางค์ซิมโฟนีสาธิตเกษตรและครอบครัว เป็นเจ้าภาพ
ทาบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต และพระภิก ษุ 8 รูป จากวัด
เสมียนนารี พระอารามหลวง รับบาตร และแสดงธรรมให้ศีลให้พร เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา
07.00 – 08.20 น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

1.34 โครงการ : โครงการการแข่งขันฟุตบอล 9 คน ป.3 ป.4 คัพ ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (พลศึกษา) ระดับประถมศึกษา จัดโครงการการแข่งขัน
ฟุตบอล 9 คน ป.3 ป.4 คัพ ปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกาลังกาย รู้จักการทางาน
เป็นทีม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่ างไกลจาก
เกมส์ออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดกีฬาฟุตบอลเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วย
โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2561 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตบอล
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1.35 โครงการ : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ประจาปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและอาจารย์ได้
พบปะทาความรู้จักกัน อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างบ้านกับโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะระหว่างกัน ในเรื่องการเรีย นการสอนและการดูแลนั กเรียน โดยน าเสนอ
แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการให้การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนแก่ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้ น มั ธยมศึกษาปี ที่ 6 ในวัน พุ ธที่ 22 สิงหาคม – วัน พฤหั ส บดีที่ 6 กัน ยายน 2561 ณ ห้ องเรีย น และ
อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

1.36 โครงการ : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2561 ภายใต้ “โครงการวิทยาเขตสี
เขียว KU GREEN CAMPUS”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 8
กัน ยายน 2561 ด้ วยตระหนั กถึงความส าคัญ และความจ าเป็ น ของการพั ฒ นาทางด้ านกายภาพ พั ฒ นา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสานึกของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่
จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ และ การบารุงรักษาต้นไม้
อย่ า งต่ อเนื่ อ ง ภายใต้ “โครงการวิ ท ยาเขตสี เขี ย ว KU GREEN CAMPUS” ซึ่ งโรงเรีย นได้ ร่ว มโครงการ
ดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.55 – 15.45 น. ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร
ผู้อานวยการ นาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปลูกต้นหนวดปลาหมึกแคระ ผู้แทนคณาจารย์ นักเรียน
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พนักงานทั่วไป และชมรมรักษ์โรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เติมดินฟื้นฟูต้นไม้ ทาความสะอาด เก็บกวาดขยะ
เศษใบไม้ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สวยงาม ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

1.37
โครงการ : กิจกรรม การประกวดร้องเพลง (Singing Contest) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับอาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัด
กิจกรรม “การประกวดร้องเพลง (Singing Contest)” เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
บทเพลงโดยการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ และได้เรียนรู้การทางานร่วมกันรวมถึงการแก้ปัญหาในการ
ท างาน ผลการแข่งขัน ห้ องที่ ได้ รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แก่ ชั้น ม.4/6 เพลง Take Me Home, Country
Roads รองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ม.4/5 เพลง Happy และรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.4/4 เพลง Fight
Song เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.55 – 15.45 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

1.38 โครงการ : การแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ ครั้งที่ 30 และรักบี้ยุวชน 7 คน ครั้งที่ 25
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 มีการจัดแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้นานาชาติ ครั้งที่ 30
และรักบี้ยุวชน 7 คน ครั้งที่ 25ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โดยมีพิธีเปิด
การแข่ง ขัน ในวั น เสาร์ที่ 8 กัน ยายน 2561 ผศ.ดร.ศศิ ธ ร จ่ า งภากร ผู้ อานวยการโรงเรีย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ประธานกรรมการกล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขัน และเป็นประธาน

256
ในพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้ นานาชาติ ครั้งที่ 30 และรักบี้ยุวชน 7 คน ครั้งที่ 25 ในวันอาทิตย์ที่ 9
กันยายน 2561 เวลา 11.40 น. การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้ง
สิ้น 16 โรงเรียน ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันและผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เพจเฟสบุ๊ค รักบี้สาธิตเกษตร

1.39 โครงการ : โครงการส่งเสริมมิตรภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนสมาคม
ไทย – ญี่ปุ่นกับโรงเรียนสาธิตเกษตร” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม “โครงการส่ ง เสริ ม มิ ต รภาพและสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ ระหว่างโรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ ปุ่ นกับ โรงเรียนสาธิต เกษตร” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกัน เช่น การแนะนาตัวเอง การแลกเปลี่ยนของที่ระลึ ก และ
การละเล่นของไทยและญี่ปุ่น ฯลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียน
สมาคมไทย – ญี่ปุ่น
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1.40 โครงการ : กิจกรรมโครงการส่งเสริมมิตรภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ ระหว่าง
โรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่น กับโรงเรียนสาธิตเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คณาจารย์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ
ส่งเสริมมิตรภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่นกับโรงเรียนสาธิตเกษตร”
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร้องเพลงประจาโรงเรียน การสอนการทาของเล่น ของชาวญี่ ปุ่น กิจกรรม
นันทนาการ เป็นต้น ในช่วงท้ายของกิจกรรมผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุ่น การแสดงของนักเรียนสาธิตเกษตรและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย - ญี่ปุ่น เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนสมาคมไทย – ญี่ปุ่น

1.41 โครงการ : กิจกรรมการแสดงละครนิทาน
ชมรมรั ก ษ์ โ รงเรี ย น จั ด กิ จ กรรมการแสดงละครนิ ท าน ครั้ ง ที่ 2 เรื่ อ ง ความเป็ น ไทยในทุ ก วั น
Everyday Thainess ตอน โรงเรียนของเรา จัดโดย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.45 – 16.00
น. ณ อาคาร 7 ชั้น 1
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1.42 โครงการ : โครงการธนาคารขยะ เคยูเอส ปีที่ 9
โครงการธนาคารขยะ เคยูเอส ปีที่ 9 ครั้งที่ 5 “สาธิตเกษตร เด็กไทย เด็กดี ทาดีด้วยใจ” โดยชมรม
รักษ์โรงเรียน จัดขึ้น เมื่อวัน ศุกร์ที่ 14 กัน ยายน 2561 เวลา 07.00 – 08.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 1 และ
อาคาร 7 ชั้น 1

1.43 โครงการ : กิจกรรม KUSAC Creator : God’s Plans
ชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตร (KUSAC) จัดกิจกรรม KUSAC Creator : God’s Plans ให้แก่
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสนุกสนาน พัฒนาการ
ทางานเป็นทีม พัฒนาทักษะการคิดตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านกิจกรรมในรูปแบบของการ
ออกแบบ และสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ทนทาน ต่อภัยพิบัติต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 12 กันยายน
2561 เวลา 16.30 – 18.00 น. บริเวณใต้อาคาร 2 และ 3 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จานวน
48 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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1.44 โครงการ : ศึกษานอกสถานที่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นได้ รับ ประสบการณ์ ต รงจากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั นธ์ ข องลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพของประชากรในภาคตะวันตก อันจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณ ลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน
2561 เวลา 06.00 – 21.00 น. ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีนักเรียนจานวน 208 คน และอาจารย์จานวน 20 คน
เข้าร่วมกิจกรรม

2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการ : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สัญจร
สมาคมผู้ ป กครองและครู ฯ ที ม งาน PTA วิ ช าการ ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ศูน ย์ วิจัยและพั ฒ นาการศึกษา จัด กิจกรรมศูน ย์การเรีย นรู้สัญ จร ครั้งที่ 2 ชื่ อกิจกรรม
“กล้องสลั บ ลาย” โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทากล้องสลับ ลาย โดยใช้
จินตนาการสร้างสรรค์ผลงาน และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์และวิธีการสร้างผลงาน รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 1
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2.2 ชื่อโครงการ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษานอกสถานที่
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ พระราชวัง
พญาไท พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงนอกเหนือจาก
บทเรียน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของไทย

2.3 ชื่อโครงการ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษานอกสถานที่ “ชมสวน ชวนไปวัด”
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ร่ ว มกิ จ กรรมศึ ก ษานอกสถานที่ “ชมสวน ชวนไปวั ด ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ตรงเกี่ยวกับศาสนา พิ ธีการปฏิบัติตนในการเข้าวัด และ
การศึกษาพันธุ์ไม้และแหล่งวัฒนธรรมในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ วัดพระศรีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
โดยมีนักเรียนจานวน 282 คน และอาจารย์จานวน 27 คน ร่วมกิจกรรม
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2.4 ชื่อโครงการ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษานอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งก่อให้เกิดความรัก
ความเข้าใจ และหวงแหนชีวิตสัตว์ เมื่อวันพุ ธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 17.30 น. ณ สวนสัตว์
ซาฟารีเวิลด์ โดยมีนักเรียนจานวน 304 คน และอาจารย์จานวน 29 คน ร่วมกิจกรรม

2.5 ชื่อโครงการ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษานอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม ฟอสซิล หิน แร่ และเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ฝึกทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยการสังเกต ค้นคว้า และจดบันทึกข้อมูล เพื่อสร้างความสุขในการเรียนและ
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 9 สิ ง หาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีนักเรียนจานวน 277 คน และอาจารย์จานวน 25 คน ร่วมกิจกรรม
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2.6 ชื่อโครงการ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษานอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ
เกิดสานึกรักในแผ่นดินไทย ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและหวงแหนสมบัติอันมี
ค่าของชาติ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และพระราชวังเดิม โดยมีนักเรียนจานวน
309 คน และอาจารย์จานวน 25 คน ร่วมกิจกรรม

2.7 ชื่อโครงการ : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษานอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
สถานที่ อันจะนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม
2561 เวลา 07.30 – 15.30 น. ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร โดยมีนักเรียนจานวน 279 คน และอาจารย์จานวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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2.8 ชื่อโครงการ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
อาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักเรียนในสถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติ
วรวิ ห าร ตามรอยวรรณคดี ไ ทย เสภาเรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผน ณ วั ด ป่ า เลไลยก์ แ ละวั ด แค เยี่ ย มชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ตลอดจนร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าที่วัดบ้านกร่างเพื่อความเป็นสิริ
มงคล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 – 18.30 น. ณ จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนักเรียนจานวน 191 คน และอาจารย์ 25 คน ร่วมกิจกรรม

2.9 ชื่อโครงการ : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษานอกสถานที่
นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษานอกสถานที่ โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้นั กเรียนได้สานึกใน
พระมหากรุณ าธิคุณ ของพระมหากษั ต ริย์ ไทยที่ มี ต่ อปวงชนชาวไทย อีกทั้ งได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในด้ านต่ าง ๆ ตลอดจนเกิดความหวงแหนและร่วมกัน อนุรักษ์
ศิลปวัฒ นธรรมไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรวิหาร และสถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนจานวน 276 คน และอาจารย์
จานวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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2.10 ชื่อโครงการ : กิจกรรม รู้รอบ รอบรู้ ภาษาไทยภาษาชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับอาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดกิจกรรม รู้รอบ รอบรู้ ภาษาไทยภาษาชาติ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของภาษาไทยและตระหนั กถึงความสาคัญ ของภาษาไทย ลั กษณะกิจกรรมเป็ น การแข่งขัน ตอบคาถาม
เกี่ยวกับภาษาไทย ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ห้อง ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ห้อง ม.1/1 รอง
ชนะเลิศอันดับ ที่ 2 ห้อง ม.1/4 และ ม.1/7 เมื่ อวัน ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.45 – 15.45 น.
ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 ห้องกิจกรรม 1

2.11 ชื่อโครงการ : โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 15
คณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับชมรมรักษ์โรงเรียน จัด นิทรรศการและการ
แสดง โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 15 ปี 2561 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อ
การเลี้ยงหนอนไหม การทอผ้าไหม นักเรียนแต่ละห้องเรียนนาเสนอผลงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และเรื่องราว
เกี่ย วกับหนอนไหมอย่ างสร้างสรรค์ โครงการหนอนไหมประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งเกิด จากความ
ร่วมมือของนักเรียน คณาจารย์ และพี่ ๆ ชมรมรักษ์โรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา
08.00 – 11.30 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ
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2.12 ชื่อโครงการ : ศึกษานอกสถานที่
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พานักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นได้ รับ ประสบการณ์ ต รงจากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพของประชากรในภาคตะวันตก อันจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณ ลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่เรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน
2561 เวลา 06.00 – 21.00 น. ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีนักเรียนจานวน 208 คน และอาจารย์จานวน 20 คน
เข้าร่วมกิจกรรม

2.13 ชื่อโครงการ : การอาชีพเพื่อการดารงชีวิต 4.0
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ การงานอาชี พ ร่วมกับ สมาคมนั กเรีย นเก่าโรงเรีย นสาธิต แห่ งมหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “การอาชีพเพื่อการดารงชีวิต 4.0” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อ
ยอดจากการเรียนในห้องเรียน เชื่อมโยงสู่โลกยุค 4.0 ในปัจจุบัน เพื่อต่อยอดความรู้ทางเศรษฐกิจ งานช่าง
งานไม้ งานปั้น งานธุรกิจ งานบ้าน งานเกษตร การถ่ายภาพ และงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยในแต่ละ
ฐานนักเรียนจะได้ฟังการบรรยายสั้น ๆ ก่อนที่ จะได้ลงมือทากิจกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผ่านการปฏิบัติที่
สนุกสนาน นักเรียนได้เห็นและสัมผัสทดลองผ่านประสบการณ์จริง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติงานและอาคารเกษตร
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2.14 ชื่อโครงการ : KUS Photo Welcome Camp ครั้งที่ 5
ชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตร (KUS Photo Club) จัดกิจกรรม เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของชมรม
(KUS Photo รุ่นที่ 13) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชมรม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึก
ทักษะการถ่ายภาพเบื้องต้น เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ภายในบริเวณ
โรงเรีย นสาธิต เกษตร โดยมี สมาชิกของชมรมฯ จานวน 50 คน เข้าร่ว มกิจกรรม และจัดกิจกรรม KUS
Photography One – day Camp เพื่อฝึกอบรมเรื่องการถ่ายภาพ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ และฝึก
ทักษะการถ่ายภาพ ให้แก่สมาชิกของชมรมฯ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 28
กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ภายในบริเวณโรงเรียนสาธิตเกษตร โดยมีนั กเรียน จานวน 70
คน เข้าร่วมกิจกรรม

3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 ชื่อโครงการ : มอบสิ่งของให้แก่ “ห้องได้บญ
ุ ”
อ.ทิพาวรรณ สมิตเมฆ รองผู้อานวยการ และชมรมรักษ์โรงเรียน นาสิ่งของที่อาจารย์ นักเรียน
ผู้ปกครอง บุคลากร ศิษย์เก่าร่วมบริจาคไปมอบให้ “ห้องได้บุญ ” สภากาชาดไทย โดย ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี
วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ฝ่ายจัดหารายได้) และผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยเป็น
ผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
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3.2 ชื่อโครงการ : มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ผู้แทนอาจารย์และผู้แทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งมอบเงินบริจาค
แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการนาความช่วยเหลือไปสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชนผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ สวนมิตรสัมพันธ์

3.3 ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ตลาดนัดลอยฟ้า” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรม “ตลาดนัดลอยฟ้า” เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้บริโภคสินค้าอย่างมี
วิจารณญาณ รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ฝึกความมีนาใจ
้ มีจิตอาสาแบ่งปันเสียสละเพื่อสังคม รู้หลักการใช้
สินค้าให้คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ โดยนาสินค้ามือสองมาจาหน่าย และนารายได้บริจาคเพื่อสาธารณ
กุศล ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม
2561 เวลา 12.05 – 13.00 น. ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 – 7
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คณะเกษตร กำแพงแสน
1. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ร่วมออกหน่วยบริก ำรเคลื่ อนที่ ในโครงกำรหน่วยบ ำบั ด ทุ กข์ บ ำรุงสุ ข สร้ำ งรอยยิ้มให้
ประชำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน นาผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มูลโคหมัก นาสกัดมูลสุกร ผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือ และผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน ร่วมออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดวังนาขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนที่เข้าชมงานจานวนมาก ทังยังได้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมซึ่งเข้าเยี่ยมชมและให้ความ
สนใจผลงานวิจัย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ของคณะเกษตร กาแพงแสน

1.2 กิจกรรมทำสีรั้ว ต้อนรับเทศกำลชมพูพันธุ์ทิพย์บำนสะพรั่ง ที่ ม.เกษตร กำแพงแสน
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 28 มกราคม 2561 คณะเกษตร ก าแพงแสน โดย ฝ่ า ยกิ จ กรรมนิ สิ ต และ
ศิลปวัฒนธรรม จัด กิจกรรมทาสีรัวเลียบถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตฯ จนถึงชุมนุม
ม้า เพื่อต้อนรับเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่ ม.เกษตร กาแพงแสน โดย รศ.ดร. สมิต ยิมงคล รอง
คณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตร กาแพงแสน กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมทาสีรัวกับ
นิสิต คณะเกษตร กาแพงแสน
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1.3 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเกษตรสู่ชนบท (ผกช.)
คณะเกษตร กาแพงแสน โดย สโมสรนิสิตคณะเกษตร กาแพงแสน ดาเนินโครงการเผยแพร่ความรู้
ทางการเกษตรสู่ชนบท (ผกช.) ณ โรงเรียนเมืองเก่ากาแพงแสน ต.ทุ่งขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม โดย
นางสาวนภัสนันท์ นิลบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเก่ากาแพงแสน กล่าวต้อนรับ นางสาวโสภิดา โยธาวงศ์
ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และ รศ.ดร. สมิต ยิมมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม
กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภชัย อำคำ รองคณบดีฝายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร อาจารย์
ดร. ธวัชชั ย อิ น ทร์บุ ญ ช่วย ผู้ ช่วยคณบดี ฝ่ ายกิจกรรมนิ สิ ตและศิล ปวัฒ นธรรม และคณะกรรมการฝ่ าย
กิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแล ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้พืนฐาน
ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ปลูกฝังให้นิสิตมีความเอือเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพืนที่ใกล้เคียง มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม เผยแพร่ความรู้
ทางการเกษตร ตลอดจนสร้างโอกาสให้นิสิตสามารถนาผลงานหรือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ มาเผยแพร่ เพื่อ
เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกสู่สังคม

1.4 นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนช่วยกันใส่ปุ๋ยบำรุงต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
วันที่ 3 เมษายน 2561 รศ.ดร. สมิต ยิมมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒ นธรรม
คณะเกษตร กาแพงแสน และ อาจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม อาจารย์ประจาภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
กาแพงแสน นานิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน ช่วยกันใส่ปุ๋ยคอกบารุงต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่
ปลูกอยู่ 2 ข้างถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เตรียมพร้อม
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1.5 ร่วมกิจกรรมวันพัฒนำวิทยำเขตกำแพงแสน
วันที่ 15 กันยายน 2561 รศ.ดร. สมิต ยิมมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรร นา
นิสิตคณะเกษตร กาแพงแสน จานวน 460 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนาวิทยาเขตกาแพงแสน ประจาปี
2561 โดยมีพิธีเปิด ณ หน้าอาคารพลศึกษา 2 มีกิจกรรมเต้นแอโรบิก ปลูกต้นไม้ และแยกย้ายกันพัฒนา
โดยรอบวิทยาเขต โดยคณะเกษตร กาแพงแสน รับผิดชอบพืนที่บริเวณสระพระพิรุณและถนนแปรงล้างขวด

2. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
2.1 ค่ำยนำเสนอผลงำนวิจัยวิทยำศำสตร์ทำงดินในรูปแบบ STEM EDUCATION
วั น ที่ 7 ธั น ว า ค ม พ .ศ . 2 5 6 0 ภ า ค วิ ช า ป ฐ พี วิ ท ย า ค ณ ะ เก ษ ต ร ก า แ พ ง แ ส น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันตกของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดค่ายนาเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM
EDUCATION ภายใต้โครงการ “การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครู
และนักเรียน” มีครูและนั กเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมจานวน 28 คน และมีคณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยาทาหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาประจาโครงการ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน 8 คน ณ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน
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2.2 โครงกำรอบรมเรื่องกำรเลี้ยงแพะและกำรเลี้ยงโคเนื้อแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนบน
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายใต้กิจกรรมโครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตของผู้ประกอบการทางการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า เรื่อง การเลียงโคเนือแบบยั่งยืนในเขต
พืนที่ภาคใต้ตอนบน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 98 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้การเลียงแพะและการเลียงโคเนือที่ถูกตามหลักวิชาการ
ให้กับเกษตรกรในพืนที่ภาคใต้ตอนบนและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ทิศทางด้านการตลาดและด้าน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลียงแพะและโคเนือในพืนที่ภาคใต้ตอนบนและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการพัฒนาการเลียงแบบครบวงจร

2.3 โครงกำรอบรมเรื่องกำรเลี้ยงแพะและกำรเลี้ยงโคเนื้อแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ภำคใต้ตอนบน
และจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ภายใต้กิจกรรมโครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตของผู้ประกอบการทางการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า เรื่อง การเลียงโคเนือแบบยั่งยืนในเขต
พื นที่ ภาคใต้ ต อนบน และจั ง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ รุ่น ที่ 2 ในวั น ที่ 15-16 มี น าคม 2561 ณ อาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ 2 ต.ทองมงคล อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 58 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้การเลียงแพะและการเลียงโคเนือที่ถูกตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกร
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ในพืนที่ภาคใต้ตอนบนและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ทิศทางด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างมู ล ค่าเพิ่ ม และสร้า งเครือข่ายเกษตรกรผู้ เลี ยงแพะและโคเนื อในพื นที่ ภาคใต้ ต อนบน และจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ในการพัฒนาการเลียงแบบครบวงจร

2.4 โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตมะม่วงสู่ระบบเกษตรดีที่เหมำะสม(GAP) และกำร
ขยำยพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีต่ำงๆ
สถานี วิจั ย กาญจนบุ รี ศูน ย์ วิ จัย และบริการวิช าการ คณะเกษตร กาแพงแสน ภายใต้ กิจ กรรม
โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพของสถานี วิ จั ย ทางการเกษตรสู่ ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของ
ผู้ประกอบการทางการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มะม่วงสู่ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) และการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีต่างๆจานวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วั นที่
17-18 มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวน 70 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2561 จานวน 70
คน รุ่นที่ 3 วันที่ 7 – 8 เมษายน พ.ศ. 2561 จานวน 57 คน และรุ่นที่ 4 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ตาบลวังด้ง อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตมะม่วงการขยายพันธุ์มะม่วง ด้วยวิธีต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
เกษตรกร ประชาชนผู้ที่มีความสนใจ
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2.5 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “กำรพัฒนำวิทยำกรในพื้นที่” จ.สระแก้ว
วั น ที่ 20 มี น าคม 2561 ศู น ย์ เทคโนโลยี ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว ภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
กาแพงแสน ดาเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาวิทยากรในพืนที่ ”
ภายใต้ โครงการ การจั ด การความรู้แ ละถ่า ยทอดเทคโนโลยี การผลิ ต และการจั ด การหลั งการเก็ บเกี่ย ว
มะละกอ และมะม่วงคุณภาพสาหรับเกษตรกรจังหวัดสระแก้วและพืนที่ภูมิภาค ได้รับเกียรติจาก นายพร
พจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ รศ.ดร. คณพล จุฑามณี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิจัย ร่วมเปิดโครงการ โดย ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ นักวิจัย
และนักวิชาการ จากคณะเกษตร กาแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรบรยยาย โดยโครงการจัดขึนระหว่างวันที่ 1923 มีนาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

2.6 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ และช่องทำงกำรตลำด
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 6 ชื่ อ
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ และช่องทางการตลาด จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1
วัน ที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บ้ านเลขที่ 77/1 หมู่ ที่ 4 ต าบลทุ่ งลู กนก อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม จานวน 56 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 5
ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรอิน ทรีย์และช่องทางการตลาด กลุ่ม เป้าหมาย
เกษตรกร ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป
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2.7 โครงกำร กำรถ่ ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่อง กำรใช้และกำรบำรุงรักษำรถแทรกเตอร์ และ
เครื่ องจั กรกลเกษตรในกำรผลิ ต พืช เศรษฐกิ จ เพื่อชุ มชนรอบมหำวิ ท ยำลั ยเกษตรศำสตร์ วิ ท ยำเขต
กำแพงแสน
เป็นโครงการที่จัดขึนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้และการบารุงรักษารถแทรกเตอร์ และ
เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
โดยการจัดฝึกอบรมทางทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติการใช้และการบารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว
ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม เช่น เกษตรกร/นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จานวน
120 คน โดยแบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 4 รุ่น ในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหมอนทอง ฝึกอบรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 2 องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก ฝึกอบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 3 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกอบรมวันที่
24 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 4 องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน ฝึกอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
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2.8 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิตน้ำหมักชีวภำพด้วยนวัตกรรม “ถังน้ำหมักชีวภำพแบบ
กวนผสมอัตโนมัติ” เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนอย่ำงยั่งยืน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 3 ชื่ อ
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตนาหมักชีวภาพด้วยนวัตกรรม “ถังนาหมักชีวภาพแบบกวนผสม
อัตโนมัติ” เพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ
บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 40 คน และรุ่นที่ 2
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรีย นบ้ านหนองเขมร เลขที่ 9 หมู่ 3 ต าบลหนองกระทุ่ ม อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตนา
หมักชีวภาพด้วยนวัตกรรม “ถังนาหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ” รวมทัง การทานาหมักชีวภาพ สูตร
สมุนไพรเพื่อป้องกันและขับไล่แมลง การทาวัสดุปลูกคุณภาพเพื่อการปลูกพืช และการเพิ่มมูลค่าวัสดุอินทรีย์
ทาปุ๋ยหมักโดยไม่กลับกอง กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

2.9 ค่ำยสนับสนุนควำมโดดเด่นทำงกำรเกษตรและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กาแพงแสน กล่าว
ต้อนรับและเปิดค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร สาหรับนักเรียนชัน
ม.4 โครงการสนั บสนุนการจัดตังห้องเรียนวิท ยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิท ยาลั ย
(วมว.) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จานวน 60 คน ซึ่งค่าย วมว. นีจัดขึนระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด และใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร ณ คณะเกษตร กาแพงแสน
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2.10 ค่ำยฝึกอบรมกำรตรวจวัดวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง GLOBE Protocol เพื่อพัฒนำ
งำนวิจัยวิทยำศำสตร์
ภาควิชาปฐพี วิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ดาเนินการจัด “ค่ายฝึกอบรมการตรวจวัดวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง GLOBE Protocol เพื่อ
พั ฒ นางานวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ” ให้ กั บ นั ก เรี ย นและครู ข องโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย ในระหว่ า งวั น ที่ 24-25
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 211 อาคารเรียนรวม 3 และห้องบรรยาย ภาควิชาปฐพีวิทยา โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.สมิต ยิมมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดค่าย
ฝึกอบรม และ ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา เป็นประธานปิดค่ายฝึกอบรม มอบหนังสือ
ที่ระลึก และมอบประกาศนียบัตร แก่ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีครูและนักเรียนจาก 17 โรงเรียน
ในจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุ รี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี เข้าร่วมโครงการ จานวน 79 คน
คณะอาจารย์และบุคลกากรภาควิชาปฐพีวิทยา ที่เกี่ยวข้องจานวน 16 คน

277
2.11 กำรคัดเลือกพันธุ์และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักคุณภำพในระดับชุมชน จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ตกรรมเพื่ อการผลิต อาหารปลอดภัยและการผลิต สิ นค้า เพื่ อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ 10 ชื่ อ
โครงการ การคัดเลือกพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักคุณภาพในระดับชุมชน จังหวัดนครปฐม จานวน
3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมตาบลบางเลน อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จานวน 30 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมตาบลลาพญา อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม จานวน 27 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมตาบลไผ่หูช้าง อาเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม จานวน 26 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การคัดเลือกพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพัน ธุ์พื ชผักคุณ ภาพ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทาให้
เกษตรกรผู้ ป ลู ก พื ช ผั ก สามารถคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ แ ละเก็ บเมล็ ด พั น ธุ์ ไ ว้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

2.12 โครงกำร โครงกำรอบรมเรื่องกำรเลี้ยงแพะและกำรเลี้ยงโคเนื้อแบบยั่งยืนในเขตพื้น ที่
ภำคใต้ตอนบน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายใต้กิจกรรมโครงการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตของผู้ประกอบการทางการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า เรื่อง การเลียงโคเนือแบบยั่งยืนในเขต
พืนที่ภาคใต้ตอนบน และจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ รุ่นที่ 3 ในวัน ที่ 14 มิ ถุนายน 2561 มีผู้ เข้าร่วมอบรม
จานวน 100 คน โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อเผยแพร่ความรู้การเลียงแพะและการเลียงโคเนื อที่ ถูกตามหลั ก
วิชาการให้กับเกษตรกรในพืนที่ภาคใต้ตอนบนและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ทิศทางด้านการตลาด
และด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลียงแพะและโคเนือในพืนที่ภาคใต้
ตอนบนและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการพัฒนาการเลียงแบบครบวงจร
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2.13 โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้วัสดุอินทรีย์จำกมะพร้ำวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผัก
อินทรีย์เชิงกำรค้ำ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 4 ชื่ อ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสาหรับผักอินทรีย์เชิงการค้า
จานวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้
ลาย หมู่ 10 ตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน จั งหวัด นครปฐม จ านวน 41 คน รุ่นที่ 2 วัน ที่ 27 - 28
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตาบลดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จานวน 38 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตาบลห้วยม่วง
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 49 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเทคนิ คการใช้วั สดุ อิน ทรีย์ จากมะพร้า วเพื่ อเป็ น วัส ดุ ป ลู กส าหรับ ผั กอิ น ทรีย์ เชิ งการค้า และ
สามารถน าเทคนิ ค วิ ธี ในการผลิ ต พื ช ผั ก เกษตรอิ น ทรีย์ ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง การค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรปลูกผักในมุ้ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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2.14 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรจำกจุลินทรีย์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 8 ชื่ อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์ จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่
11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ บ้ านหมู่ ที่ 7 ต าบลดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน
จังหวัด นครปฐม จานวน 58 คน และรุ่นที่ 2 วัน ที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคม
หมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณ ฑ์อาหารจาก
จุลินทรีย์ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และบุคคลทั่วไป

2.15 โครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตพืชตำมระบบมำตรฐำน GAP และกำรพัฒนำ
กลุ่มเกษตรกร
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 2 ชื่ อ
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการพัฒนากลุ่มเกษตรกร จานวน
5 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บ้านเลขที่ 146 หมู่ 11 ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม จานวน 39 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 1 ตาบล
ห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 19 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 22 และ 28 มิถุนายน พ.ศ.
2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตาบลสามง่าม อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จานวน 32 คน รุ่นที่ 4 วันที่
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29 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 และวัน ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ บ้ านเลขที่ 67 หมู่ 5 ต าบลกระตี บ
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 29 คน และรุ่นที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 3
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จานวน 44 คน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2.16 โครงกำรฝึกอบรมเรื่อง โครงกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกร “แม่บ้ำนปลอดสำรพิษเพื่อผลิต
สินค้ำชุมชน”
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 5 ชื่ อ
โครงการฝึ กอบรมเรื่อง โครงการพั ฒ นาอาชีพ เกษตรกร “แม่บ้ านปลอดสารพิ ษ เพื่ อผลิ ต สิน ค้าชุ มชน”
จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านกาแพงแสน ตาบล
รางพิกุล อาเภอกาแพงแสน จั งหวัดนครปฐม จานวน 38 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 39 คน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และแม่บ้านเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถและเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษตังแต่ในแปลงปลูก
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรและวัสดุที่หาง่ายในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย แม่บ้าน
กลุ่มสตรี เกษตร และผู้สนใจ ในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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2.17 โครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรดินแบบพึ่งพำตนเองและกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จำกขยะชุมชน
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 9 ชื่ อ
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินแบบพึ่งพาตนเองและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะชุมชน วันที่
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ต าบลบ้ านอ่ า ว อ าเภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม จ านวน 52 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย การวิเคราะห์ตัวอย่างดินทางการเกษตร เทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณ ภาพจากวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น เพื่ อให้เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ ม
ผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรตาบลบ้านอ่าว อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
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2.18 โครงกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรปลูกพืชสู่อำหำรปลอดภัย
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน
จั ด ฝึ ก อบรมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการบริ ก ารวิ ช าการวิ ท ยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อความมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น โครงการย่ อ ยที่ 1 โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี /
นวั ต กรรมเพื่ อการผลิ ต อาหารปลอดภัย และการผลิ ต สิ น ค้า เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กิ จ กรรมที่ 7 ชื่ อ
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการปลูกพืชสู่อาหารปลอดภัย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ต าบลห้ ว ยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม จ านวน 56 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรแก่ผู้ผลิตพืช เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยทังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรตาบลห้วยหมอนทอง
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

3. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำรบริจำค
3.1 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นำงสำวสุนิษำ สงอินทร์ นิสิตภำควิชำกีฏวิทยำ
คณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น KU72 ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้ำน
วัน ที่ 25 ตุ ล าคม 2560 คณะเกษตร กาแพงแสน และกองทุ น เจี ย ไต๋ -ดร.มนู เจีย รวนนท์ โดย
อาจารย์ ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา นาเงินและสิ่งของจากผู้ที่มีจิตเมตตารวบรวมช่วยเหลือเบืองต้นแก่ นางสาวสุนิษา
สงอินทร์ นิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาแพงแสน รุ่น KU72 ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน เมื่อคืนวันที่
22 ตุลาคม 2560 ณ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
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3.2 มอบสิ่ งของและทุ นกำรศึก ษำให้ นัก เรีย นโรงเรียนเมือ งเก่ ำก ำแพงแสน ในงำนวั น เด็ ก
แห่งชำติ 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเกษตร กาแพงแสน นาโดย ผศ.ดร.ศุภชัย อาคา รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และบุคลากร นาสิ่งของและทุนการศึกษาที่ได้รับการแบ่งปันจากผู้บริหาร บุลากร
และนิ สิต คณะเกษตร กาแพงแสน ไปมอบให้ เด็กนักเรียน โรงเรียนเมืองเก่ากาแพงแสน ในงานวันเด็ ก
แห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนเมืองเก่ากาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน
1. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 วิศวะอุตสำหกำรอำสำทำดี #5
นิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต สาหการ ชันปีที่ 2 และชันปี ที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "วิศวะอุตสาหการอาสาทาดี #5" ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ บ้าน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ไม่ให้นาทะเลกัดเซาะชายฝั่ง อี กทังยังเพิ่มแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์นาให้เพิ่มมากขึน และเพื่อสร้างจิตสานึกให้กับนิสิตรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ
ของประเทศไทยอีกด้วย

2. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
2.1 กำรฝึกอบรมนำนำชำติด้ำนผัก รุ่นที่ 36
เมื่ อ วั น อั งค า ร ที่ 24 ตุ ล า ค ม 2560 Dr. Fenton Beed, Regional Director for East and
Southeast Asia and Oceania จาก the World Vegetable Center (ชื่ อ เดิ ม คื อ Asian Vegetable
Research and Development Center หรื อ AVRDC) ได้ เ ชิ ญ คณ าจารย์ จ ากภ าควิ ช าวิ ศ วกรรม
ชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เป็ น
ผู้ บ รรยายในการฝึ ก อบรมนานาชาติ ด้ า นผั ก รุ่น ที่ 36 ณ World Vegetable Center สาขา East and
Southeast Asia and Oceania เกี่ยวกับ ระบบการให้นาชลประทานเพื่อการผลิตพืชผัก โดยมีผู้เข้าร่วม
จากประเทศต่ า ง ๆ กว่า 10 ประเทศทั่ ว โลก เช่ น Jordan, Sudan, Sri lanka, Palau, Swaziland และ
Taiwan เป็นต้น
โดยการฝึ ก อบรมครังนี ภาควิ ช าวิ ศวกรรมชลประทาน ได้ ส่ งคณาจารย์ จ ากภาควิ ช าวิ ศ วกรรม
ชลประทาน ได้แก่ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย อาจารย์ ดร. จุติเทพ วงษ์
เพ็ชร์ และ อาจารย์ ดร. เกศวรา สิทธิโชค เป็นผู้บรรยาย ทังนีในช่วงเช้า อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย
ได้บรรยายความรู้เบืองต้น ด้านวิศวกรรมชลประทาน การออกแบบระบบชลประทาน และในช่วงบ่าย ผศ.
บุญมา ป้านประดิษฐ์ ได้นาชม พร้อมทังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับระบบการให้นาชลประทาน ณ แปลง
ทดลองและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
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2.2 กำรบรรยำยให้เจ้ำหน้ำที่จำกศรีลังกำ
เมื่ อวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะเจ้ าหน้ าที่ จาก UVA Province, the Provincial Ministry of
Local Government, Sri Lanka รุ่ น ที่ 1 จ า น วน 16 ค น ซึ่ งเข้ าฝึ ก อ บ รม เรื่ อ ง SOLID WASTE
MANAGEMENT: LESSON LEARNED TO SUSTAINABLE PROVINCIAL DEVELOPMENT ในการนี รศ.
ดร.ชั ย ศรี สุ ข สาโรจน์ จากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมชลประทาน คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Landfill ในช่วงเช้า จากนัน ในช่วง
บ่าย ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.บุญมา
ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่คณะเจ้าหน้า ที่จากศรี
ลังกา และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากศรีลังกาได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกครัง โดยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะของประเทศไทย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะของประเทศศรีลังกา
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2.3 กำรอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีสีข้ำว"
เมื่ อ วั น ที่ 4 และ 9 ธั น วาคม 2560 อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ภ าควิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อ.ดร.สิริ
นาฏ น้อยพิทักษ์ นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์ และนายศักดา จันทร์ทอง ให้การอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีสี
ข้าว" ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีของการสีข้าวที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน

2.4 กำรบรรยำยให้สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน ม.มหิดล
เมื่อเวลา 09:00-12:00 น. วันที่ 15 มกราคม 2561 Dr.Eddy Young ที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพร้อม
ด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จานวนรวม 25 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "Briefing and
Discussion on Garbage Management"
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2.5 International Training Course on "Irrigation Development and Management"
คณ าจารย์ จากภ าค วิ ช าวิ ศ วก รรม ชล ป ระท าน ค ณ ะวิ ศ วก รรม ศ าสต ร์ ก าแ พ งแ ส น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การบรรยายในการอบรม International Training Course on "Irrigation
Development and Management"
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้มีพิธีเปิดการ
อบรม International Training Course on "Irrigation Development and Management" ณ ห้องเธีย
เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก Ambassador Gil
Haskel, Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs, Israel and Head of MASHAV
(Israel's Agency for International Development Cooperation)
การอบรมนีจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ 2 หน่วยงาน คือ กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency; TICA, Ministry of
Foreign Affairs, Thailand) และ สถานเอกอัคราชทูตอิสราเอลประจาประเทศไทย (Israel's Agency for
International Development Cooperation; MASHAV, Ministry of Foreign Affairs, Israel) โดยจั ด
อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว ติมอร์-เลสเต เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จานวน
ประเทศละ 3 คน รวม 24 คน ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 และบรรยายโดยคณาจารย์
จากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

2.6 บรรยำยให้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง Gasifier และเตาเผาถ่านไร้ควัน
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2.7 สำนักงำน ทต.หำงน้ำสำคร จ.ชัยนำท ดูงำนศูนย์พลังงำนฯ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาลจากสานักงานเทศบาลตาบลหางนาสาคร จ.ชัยนาท จานวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การ
บรรยาย

2.8 บรรยำยให้บริษัทเอกชน
วัน พฤหั ส บดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผศ.บุ ญ มา ป้ า นประดิษ ฐ์ หั ว หน้ าศูน ย์ ป ฏิบั ติ การวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน เทคโนโลยี่ จากัด เข้าเยี่ยมชมการสาธิตและฟังบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเชือเพลิงจากขยะ
และวัสดุเหลือใช้ (RDF-5) จากเครื่องต้นแบบของศูนย์ฯ
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3. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำรบริจำค
3.1 โครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำชนบทวิศวกรรมเครื่องกล
วัน ที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 ภาควิ ช าวิ ศวกรรมเครื่องกล คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด “โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิศวกรรมเครื่องกล” โดยได้ประดิษฐ์และ
ส่งมอบ "ถังขยะปลอดสุนั ขรบกวน" ให้โรงเรียนอนุ บาลกาแพงแสน และ โรงเรียนวัด นิยมธรรม อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

3.2 คณะฯ ถวำยเครื่องปั่นไฟฟ้ำให้วัด
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี
ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ถวายเครื่องปั่นไฟฟ้าให้แก่ พระอาจารย์ทรงศักดิ์ ปริปุญโณ วัด
ป่าอนาลโย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อนาไปใช้ ณ สานักสงฆ์บ้านรางใหญ่ ต.เกริงกระเวีย อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี โดยเครื่องปั่นไฟฟ้ามีขนาด 5 กิโลวัตต์ ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 4 สูบเป็นต้นกาลัง
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คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
1. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์นิสิตโครงกำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี
บริหำร (ภำคพิเศษ)
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ นิสิตชันปีที่ 2 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบัญชี
บริหาร (ภาคพิเศษ) จัดขึนวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อาเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
กลุ่ม เป้าหมาย คือ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชันปี ที่ 2 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 89 คน ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.59
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1.2 โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์และศึกษำภูมิปัญญำวิถีชีวิตไทย หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำร (ภำคพิเศษ)
โครงการบาเพ็ญประโยชน์และศึกษาภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ (ภาคพิเศษ) จัดขึนวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขานาพุ
, โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ และถากระแซ จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ชันปีที่ 2 จานวน 80 คน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง 80 คน
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.59

1.3 โครงกำรบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ (นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 2 ) โครงกำรปริ ญ ญำตรี สำขำวิ ท ยำกำร
คอมพิวเตอร์ ภำคพิเศษ
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ได้ดาเนินงานโครงการบาเพ็ญประโยชน์
(นิ สิ ตชันปี ที่ 2) ประจาปี การศึกษา 2560 ได้จัด ขึนในวัน อาทิตย์ ที่ 11 มีน าคม 2561 ณ วัด เขาตะแบก
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี จานวนนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ รวม 40 คน
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ดาเนินกิจกรรมพัฒนาบริเวณสถานที่ภายในวัด มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทาความสะอาดสถานที่ภายในวัด และฟังธรรมเทศนาพร้อมถวายปัจจัยในส่วนของค่านาค่าไฟ
ให้กับวัดเขาตะแบก อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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1.4 โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม นิสิตหลักสูตรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดขึนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วัด ดอนทอง ต าบลดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน จั งหวัด นครปฐม เป็ น การจั ด กิจ กรรมเพื่ อปลู กฝั ง
คุณธรรมและอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นให้แก่นิสิตและบุคลากรรวมทังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 46 คน ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 3.80
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1.5 โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม นิสิตโครงกำรปริญญำตรีสำขำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ภำคพิเศษ
โครงการบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมจัดขึนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณรอบๆ
อาคาคาร 11 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตฝึกการเป็นผู้นาและทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะพร้อมทังปลูกฝังจิตสานึกในการ
บาเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคพิเศษ ชันปีที่ 2 จานวน 72 คน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง 72 คน ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึง
พอใจ 4.15
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1.6 โครงกำรสิงห์เขียวอำสำพัฒนำโรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตังภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้
ดาเนินการจัดโครงการสิงห์เขียวอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยด้วน ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน 80 คน ได้เรียนรู้สภาพ
ปัญหาของโรงเรียนที่ขาดแคลน รวมทังเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้กับนิสิตในการทาประโยชน์ให้แก่สังคม
และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยทาการมอบหนังสือ
สื่อการศึกษา อุป กรณ์ กีฬ า ทาความสะอาดและทาสี อาคารเรียน ห้องนา ห้องพระพุท ธศาสนา ให้กับ
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ตาบลรางพิกุล อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีนิสิตรัฐศาสตร์และนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ร่วมกิจกรรม 150 คน
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2. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
2.1 ชื่อโครงกำร : โครงกำรรัฐศำสตร์เสวนำ ครั้งที่ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตังภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน ได้ดาเนินการจัดโครงการ
รัฐ ศาสตร์ เสวนา ครั งที่ 1 ในหั ว ข้ อ “เสี ย งร่ าไห้ และเสี ย งหั ว เราะของกวี แ ละนั ก เขี ย น : 85 ปี บ นถนน
ประชาธิปไตย” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 403 อาคารการเรียนรู้ทาง
ภาษา (LLB) คณะศิลปศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ซึ่งมีวิทยากรร่วมประกอบด้วย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจาปี
2557 คุณ เรวัตร์ พั นธุ์พิ พัฒ น์ กวีซีไรต์ ประจ าปี 2547 จากผลงานกวีนิ พ นธ์เรื่อง “แม่น าราลึก” คุณ วัชระ
สัจจะสารสิน นักเขียนซีไรต์ ประจาปี 2551 จากผลงานเรื่องสันเรื่อง “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง” คุณเจน สง
สมพันธุ์ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปี 2554 และปี 2556 และผู้ก่อตังสานักพิมพ์นาคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในความรู้เชิงวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่มีต่อประเด็นปัญหาทางการเมือง
และสังคมร่วมสมัย และเพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมือง
และกระตุ้นให้นิสิตเห็นถึงความสาคัญและเสริมสร้างทัศนคติประชาธิปไตย ตลอดจนนิสิตได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ต่อผู้ที่มีความคิดเห็นต่าง
ได้ มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
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คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
1. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
1.1 โครงกำร “คลินิกกำรฝึกฟุตบอลขั้นพื้นฐำนสำหรับเด็กนักเรียน ช่วงอำยุ 13 - 15 ปี”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยพัฒนาเทคนิคการเล่นฟุตบอลขันพืนฐานสาหรับเด็กนักเรียน ช่วงอายุ 13 – 15 ปี ให้
ถูกต้อง
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนต่อการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่ออาชีพต่อไปในอนาคต
เป้ำหมำย
- ด้านปริมาณ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 100-150 คน
- ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับดี
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์บัณฑิต เทียบทอง
วัน เวลำ สถำนที่
- ดาเนินการฝึกปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
- สนามกีฬากลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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1.2 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร “กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่และผู้ตดั สินกีฬำวอลเลย์บอล”
วัตถุประสงค์
1. นิสิตและบุคลากรทางพลศึกษา ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่และการเป็นผู้ตัดสินมาก
ขึน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ความคิด และทั ศนคติการเป็นเจ้าหน้าที่และการเป็นผู้ตัดสิน
ได้ดียิ่งขึน
2. นิสิตและบุคลากรทางพลศึกษาได้นาความรู้ ความสามารถ จากการเข้าร่วมโครงการไปเป็นผู้
ตัดสินของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งปะเทศไทยและประกอบเป็นอาชีพผู้ตัดสินได้มากยิ่งขึน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา และบุคลากรทางพลศึกษา จานวน 58 คน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข
วัน เวลำ สถำนที่
- ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 และ 27-29 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และอาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
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1.3 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่และผู้ตัดสินกีฬำบำสเกตบอล”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา นิสิตทั่วไป บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพลศึกษาและ
ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามมารถเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนาความรู้ไปใช้ในการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ได้
พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา และบุคลากรทางพลศึกษา จานวน 59 คน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
วัน เวลำ สถำนที่
- ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และอาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน

300

1.4 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร “กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่และผู้ตัดสินกีฬำฟุตบอล ปี 2561”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา บุคลากรที่สนใจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพลศึกษา ได้
เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลได้จริง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชันปีที่ 2 จานวน 75 คน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- ผู้รับผิดชอบโครงการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า
วัน เวลำ สถำนที่
- ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
- อาคารเรียนรวม 3 และสนามกีฬากลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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1.5 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร “กำรเป็นผู้ตัดสินตะกร้อ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา นิสิตทั่วไป บุคคล หรือผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ เรื่องกฎ กติกา
และรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการทาหน้าที่ผู้ตัดสินเพื่อให้การตัดสินกีฬาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน
สูงขึน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา นิสิตทั่วไป บุคคล หรือผู้สนใจทั่วไป จานวน 60 คน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
วัน เวลำ สถำนที่
- ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และสนามตะกร้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
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1.6 โครงกำรพัฒนำห้องเรียนดิจิตอลยุค 4.0 (Smart Teaching)
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดบริการวิชาการแก่สังคมใน
โครงการ “การพัฒนาห้องเรียนดิจิตอลยุค 4.0 (Smart Teaching)” ณ อาคารปฏิบัติการเรียนการสอน 3
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในวันที่ 6 ธันวาคม
2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย : ครู อาจารย์ ผู้สอน ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป จานวน 100
คน เพื่อพัฒ นาเทคนิคการสอนห้องเรียนดิจิตอลให้สาหรับครูและอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคการสอนห้องเรียนดิจิตอลและเพื่อสร้างเครือข่ายครูอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนห้องเรียน
ดิจิตอล
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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1.7 กำรบูรณำกำรแอพพริเคชั่นเพื่อพัฒนำกำรสอนในศตวรรษที่ 21
ศูน ย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพั ฒ นศาสตร์ ได้ จัดโครงการบริการวิช าการ
แก่สังคม “โครงการบูรณาการแอพพริเคชั่นเพื่อพัฒนาการสอนในศตวรรษที่21”ณ ห้องศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ อาคารปฏิบัติการเรียนการสอน 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก วัยรุ่น ทัง
นักเรียน และผู้ปกครอง จานวน 60 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการแอพพริเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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1.8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนผู้สูงอำยุภำคกำรเกษตรเพื่อควำมมั่นคงในชีวิตทำงด้ำน
อำหำร
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ได้จัดทาโครงการการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ
ภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร โดยแบ่งออกเป็น 6 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
2. หลักสูตรการเลียงไส้เดือนดิน
3. หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช
4. หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. หลักสูตรการผลิตดอกไม้เพื่อพุทธบูชา
6. หลักสูตรการปลูกผักเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร
โดยเริ่มดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)ความพึงพอใจใน
แต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก และดาเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย ไม่พบปัญหาใดๆ โดยมีหน่วยงานที่เข้า
ร่วมทังหมด 19 หน่วยงาน และจานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯทังหมด 650 คน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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หลักสูตร กำรผลิตเห็ดเพื่อควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร

หลักสูตร กำรเลี้ยงไส้เดือนดินสำหรับผู้สูงวัย

หลักสูตร กำรขยำยพันธุ์พืช
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หลักสูตร กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

หลักสูตร กำรผลิตดอกไม้เพื่อพุทธบูชำสำหรับผู้สูงอำยุ

หลักสูตร กำรปลูกผักเพื่อควำมมัน่ คงทำงด้ำนอำหำร
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เสวนำหำแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุเพื่อยังประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

1.9 โครงกำรผลิตสื่อกำรสอนวิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำย (ใส่กระเป๋ำ ถือกลับ)
วันที่จัดอบรม 19 - 20 สิงหาคม 2560
สถำนที่ : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.3ชื่อโครงการ

...................................ไม่มี

............................................................................................................................
(โปรดระบุรายละเอียดการดาเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดาเนินโครงการอะไร วันที่ สถานที่ และ
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใด จานวนกี่คน เป็น
1.10 โครงกำรส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
จั ด กิ จ กรรมเมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2561 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การใช้ แ ละออกแบบเกมส์
ประกอบการสอนภาษาอั ง กฤษ by Ms. Jenna R. Buendia, U.S. Department of State English
Language Fellow มีนิสิตเข้าร่วม จานวน 60 คน
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1.11 โครงกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ขนำดเล็กในชุมชน
วันเวลำและสถำนที่ 17, 18 แ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนวัดหนองจิก และ
โรงเรียนเมืองเก่ากาแพงแสน ในเวลา 08.30-14.30 น.

12. โครงกำรคูปองพัฒนำครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูตามโครงการ
คูปองพัฒนาครู ปี 2561 ทังนีดาเนินการอบรมเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 5 รุ่น และหลักสูตรสะเต็มกับการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ จานวน 4 รุ่น มีจานวน
ผู้เข้าร่วมทังหมด 1,080 คน
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1.13 กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำครูและชุมชน งำนเกษตร 2-11
ธ.ค. 60

1.14 ค่ำยภำษำอังกฤษ
โรงเรียนบ้านทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 9 มีนาคม 2561 มีนักเรียนชัน ป.1-6 เข้าร่วม
จานวน 115 คน
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1.15 โครงกำรภำษำอังกฤษสำหรับผู้สูงอำยุ
จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มกราคม และ 14 มีนาคม 2561

1.16 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อจัดกำรเรียนรู้แบบคิดวิเครำะห์สำหรับ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
จัดกิจกรรมเอวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีอาจารย์ เข้า
ร่วม จานวน 40 คน
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คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
1. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม: กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการให้บริการเพื่อสังคม ในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เน้นการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิตแก่ชุม ชนบริเวณมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน หลากหลายกลุ่ม ได้แ ก่
นักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี
1.1 โครงกำรพัฒนำสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยด้วยกำรออกกำลังกำย
โดยจัดกิจกรรมการออกกาลังกายให้แก่นิสิต บุ คลากร และบุคคลทั่วไป ทังที่สมัครเป็นสมาชิกและ
ไม่ใช่สมาชิก มีการให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 06.30 – 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 16.30
– 20.00 น. ในปีงบประมาณ พ.ศ. มีผู้รับบริการ 9,700 คน
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1.2 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและกำรให้คำปรึกษำด้ำนสุขภำพและกำรออกกำลังกำย
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกระดับการศึกษา ร่วมให้บริการ มีผู้รับบริการ 2,017 คน มีหน่วยงาน
ที่รับบริการ ดังนี

วันที่ดำเนินกำร/
จำนวนผู้รับบริกำร (คน)
6-8 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) (กรุงเทพฯ)
300 คน

7 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ควอลิตีคอนสตัคชั่น
โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
(อยุธยา) 70 คน

9 มีนาคม 2561
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยา
คม (กาญจนบุรี)
50 คน

สถำนประกอบกำร
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วันที่ดำเนินกำร/
จำนวนผู้รับบริกำร (คน)
23 มีนาคม 2561
ชมรมผู้สูงอายุรพ.สต.บ้าน
หนองกร่าง (นครปฐม)
30 คน

25 เมษายน 2561
โครงการจัดตังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี ม.เกษตรศาสตร์
(สุพรรณบุร)ี
83 คน

11-22 มิถุนายน 2561
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) (กรุงเทพฯ)
631 คน

26-27 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
ร่วมกับบริษัท ปตท. จากัด
(กรุงเทพฯ)
133 คน

สถำนประกอบกำร

314
วันที่ดำเนินกำร/
จำนวนผู้รับบริกำร (คน)
3-6 กรกฎาคม 2561
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(ท่าหลวง) จากัด (สระบุร)ี
380 คน

13,19 กรกฎาคม 2461
บริษัท สยามโตโยต้า
อุตสาหกรรม จากัด
231 คน

20 กรกฎาคม 2561
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที
อิลาสโตเมอร์ จากัด
(กรุงเทพฯ)
18 คน

1 สิงหาคม 2561
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที
อิลาสโตเมอร์ จากัด
(ระยอง)
61 คน

สถำนประกอบกำร
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วันที่ดำเนินกำร/

สถำนประกอบกำร

จำนวนผู้รับบริกำร (คน)
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
เทศบาลตาบลกาแพงแสน
30 คน

1.3 โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพขั้นพื้นฐำน (ผู้นำกิจกรรมกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ)
ร่วมกับ โครงกำรกิจกรรมกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ ขยับกำยสบำยชีวิ กองทุนหลักประกันสุขภำพ
อบต.กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30-18.30 น. ทุกวัน
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ณ บริเวณลานเครื่องเล่นเด็ก สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เพื่อเป็นการฝึกทักษะและปูพืนฐานการเป็น
ผู้นาฯ ทางด้านวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเป็นผู้แนะนาเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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1.4 กิจกรรม “นิทรรศกำรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรกีฬำ Sports Science Festival”
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนในงานได้จัดแสดง
นิทรรศการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬาและผลงานวิจัยคณาจารย์และนิสิต การให้บริการทดสอบ
สมรรถภาพและประเมินผล การให้ความรู้และบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ปีนหน้าผาจาลอง (ฟรี) และ
ในช่ ว งเย็ น ได้ มี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น “สุ ภ าพบุ รุ ษ หุ่ น ดี สุ ภ าพสตรี หุ่ น สวย” ครังที่ 3 (3 rd Kuss Model
Competition 2017) เนื่องใน งานเกษตรกาแพงแสน ประจาปี 2560

2. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม: กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
คณะวิท ยาศาสตร์การกีฬ า มี การให้ บ ริการแก่ชุ ม ชนและสังคม ในด้านการฝึ กอบรมรมและการ
เผยแพร่ความรู้ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการ
จัดการกีฬา ซึ่งเป็นความรู้ทังในระดับชาติและนานาชาติ ให้แก่ชุมชนและสังคม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาใน
และต่างสถาบัน นักวิชาการ และผู้สนใจ ดังนี
2.1 โครงกำรประกวดออกก ำลั ง กำยประกอบดนตรีเพื่ อ สุ ข ภำพ ครั้ง ที่ 9 “KUSS Aerobic
Dance Contest” เมื่ อ วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน
เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทุกเพศทุกวัย มีความสนใจในการออกกาลังกาย และเพื่อสนับสนุนให้การออกกาลังกาย
เพื่ อสุ ข ภาพเป็ น ที่ นิ ย มแพร่ห ลายยิ่ งขึ น และสามารถน าไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ มี ผู้ ร่ว มการแข่ ง ขั น
ประกอบด้วย นักเรียนระดับชันประถมศึกษา จานวน 9 ทีม นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา จานวน 10 ทีม
และ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 6 ทีม รวม จานวน 25 ทีม
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2.2 โครงกำรสัมมนำและประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 14 สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำร
กีฬำ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ คอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติ ดร.
จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล ประธานคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ กล่าวรายงาน Associate Professor
Dr. Masashi Miyashitaจาก Waseda University มาบรรยาย หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “Physical activity and
postprandial lipid metabolism : implications for everyday life” จากนัน มีการนาเสนอผลงานวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ บุคคลภายนอก 59 คน บุคลากรคณะและมก. 34
คน และนิสิต 112 คน รวม 205 คน ผู้นาเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 2 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ 3 เรื่อง รวม 5
เรื่อง
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2.3 กิจกำรกำรให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
2.3.1 กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กิจกรรม “กำรฝึกซ้อมนักฟุตบอล เยำวชน ทีม
หนองโพธิ์วิทยำ”
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ให้การฝึกซ้อมนักฟุบอลให้กับทีม
เยาวชนหนองโพธิ์วิทยา โดยมีอาจารย์ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ

2.3.2 กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ในงำนกำรแข่งขันกีฬำสำธิตสำมัคคี ครั้งที่ 42
“อินทนิลเกมส์” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

2.3.3 กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและแนะนำกำรออกกำลังกำย ด้วยวิธีกำรประ
โดดเชือก ในช่วงกิจกรรม FitFast โดยมีการดาเนินการร่วมกับว่าที่ร้อยตรี สิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์ หรือโค้ช
แบงค์ ครู สาขาสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้เชีย่ วชาญด้านการออก
กาลังกายด้วยการกระโดดเชือก และกีฬาจัมพ์โร้ป ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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2.3.4 กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ในโรงเรียนนำรีวุฒิ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนนารีวุฒิ อาจารย์นันทวัน เทียนแก้ว และคุณศศิร์ภัทร กสิกุล ได้เป็นวิทยากร การออกกาลังกาย
ในโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ จัดโดยโรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมกับเทศบาลบ้านโป่ง เพื่ อส่ง เสริมให้
นักเรียนเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายและแสดงภาวะผู้นา

2.3.5 กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ในโครงกำรกำรจัดหวัดนครปฐมพบประชำชน
และโครงกำรหน่ วยบ ำบั ด ทุ ก ข์ บ ำรุงสุ ข สร้ำ งรอยยิ้ มให้ ป ระชำชน เมื่ อวั น ที่ 23 สิ งหาคม 2561 ณ
องค์การบริหารส่วน ตาบลทุ่งบัว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนางสาวศศิร์ภัทร กสิกุลและนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดบูธทดสอบร่างกายให้แก่ชาวบ้าน

2.4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติก ำรทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ครู นักเรียนชันปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และชมรมปั่นจักรยาน จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี
2.4.1 กำรฝึกอบรมกีฬำฟุตบอล (KUSS SOCCER ACADEMY) ในอาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักเรียน อายุ 7-15 ปี จานวน 62
คน
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2.4.2 กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรปั่นจักรยำนเพื่อสุขภำพ วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักปั่น
จักรยาน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 20 คน และกลุ่มนักเรียนที่ปั่นจักรยาน จานวน 20 คน

2.4.3 กำรลดอ้วนเพิ่มควำมสูงของเด็ก Gen Z วันที่ 1 มิ.ย. -31 ส.ค. 61 มีการอบรมและสอน
กิจกรรมออกกาลังกายให้กับนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนวัดวังนาเขียวและโรงเรียนกาแพงแสนวิทยา กลุ่ม
นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา จานวน 150 คน

321

สำนักงำนวิทยำเขตกำแพงแสน
1. กำรดำเนินงำนกิจกรรมเพื่อสังคม : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน
หน่ ว ยชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ อ าเภอก าแพงแสน วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งกระพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนายนคร สายยืด
ปลัดอาวุโส อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมีประชาชนเข้า
ร่วมการประชุมประมาณ 50 คน

1.2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตกาแพงแสน ร่วมกับนายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นาคณะคณะสัตว
แพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ลงพืนที่ออกให้บริการ ณ สนามกีฬากลาง 1 (สนามกีฬาจังหวัด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าของสุนัขและแมวในพืนที่อาเภอ
กาแพงแสน และพืนที่ใกล้เคียงนาสุนัขและแมวมารับบริการกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนตังแต่
เวลา 08.30 - 11.00 น. จากการที่ จังหวัดนครปฐมได้ท าพิ ธีเปิดกิจกรรมป้องกัน โรคพิ ษสุนั ขบ้า จังหวัด
นครปฐม 2561 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมาสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม จึงได้กาหนดแผนลงพืนที่จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทาหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพืนที่สาธารณะ ตลาด สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนต่าง ๆ สัปดาห์ละ 2 ครังใน
ทุกอาเภอ ทังนีเพื่อมิให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน การกาจัดเชือโรค โรคพิษสุนัขบ้า จาเป็นอย่างยิ่งทุกหน่วยงานทังภาครัฐ และภาคเอกชนต้อง
บูรณาการร่วมกันดาเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อันจะนาไปสู่การกาจัดโรคพิษสุนัข
บ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 ต่อไป

1.3 โครงกำรจังหวัดพบ

ประชำชน และโครงกำรหน่วย
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บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน ประจำปี 2561
มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน เข้าร่วมงานกับ จังหวัด นครปฐมตามโครงการ
จังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชน ประจาปี 2561
วัน ที่ 18 มกราคม 2561 ณ วั ด วั งน าขาว ต าบลคลองจิ น ดา อาเภอสามพรานจั ง หวั ด นครปฐม
ประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 100 คน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตาบลขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 200 คน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ วัดวังนาเขียว ตาบลวั งนาเขียว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 120 คน
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วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดบางภาษี ตาบลคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 110 คน

วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ วัด ตาก้อง ต าบลตาก้อง อาเภอเมื องนครปฐม จังหวัด นครปฐม
ประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 120 คน

วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2561 ณ วั ด ดงเกตุ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม
ประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 150 คน
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วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ วัดกลางบางพระ ตาบลบางพระ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประชาชนในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 100 คน

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ วัดทุ่งบัว ตาบลทุ่งบัว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประชาชน
ในชุมชนและหน่วยราชการที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 120 คน

1.4 โครงกำรจิตอำสำ “เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ”
กลุ่ ม ภารกิจ ภูมิ ทั ศ น์ และสิ่ งแวดล้ อม งานอาคารยานพาหนะและสิ่ งแวดล้ อม กองบริการกลาง
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน ร่วมกิจ กรรมโครงการจิตอาสา ในวัน พฤหัส บดี ที่ 19
กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าศรัทธาธรรม (บ้านหนองขาม) ตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เบืองต้นสารวจพบว่า สนามหญ้าขึนสูงประมาน 30 เซนติเมตร และต้นไม้ไม่ได้ตัดแต่งมานาน ประกอบกับ
ทางวัดจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มภารกิจได้ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาพืนที่ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ดังนี
- เจ้าหน้าที่พร้อมรถแทรคเตอร์ตัดหญ้า
2 คน
- เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสะพายตัดหญ้า
1 คน
- เจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้
2 คน
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1.5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมงำนถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดห้วยม่วง
กลุ่ ม ภารกิจ ภูมิ ทั ศ น์ และสิ่ งแวดล้ อม งานอาคารยานพาหนะและสิ่ งแวดล้ อม กองบริการกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมงานถวายเทียนพรรษา
ณ วัดห้วยม่วง ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 พืนที่
ส่วนมากเป็นลานโล่ง เน้นปรับปรุงบริเวณซุ้มประตูวัด มีหญ้าขึนสูงและมีไม้พุ่มที่ไม่ได้ตัดแต่งทรงพุ่มจานวน
มาก โดยกลุ่มภารกิจได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพืนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี
- เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสะพายตัดหญ้า
4 คน
- เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตัดแต่งทรงพุ่ม
1 คน
- เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
2 คน

2. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
2.1 กิจกรรมต้อนรับกำรเข้ำศึกษำดูงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสำหรับประเทศ
เพื่ อ นบ้ ำ น (สำธำรณรัฐ แห่ ง สหภำพเมี ย นมำร์ ) รุ่ น ที่ 9 เข้ า เยี่ ย มชมศึ ก ษาดู ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน วั น ที่ 9 มี น าคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุ ว รรณ
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน ได้กล่าวต้อนรับและมอบกระเช้าของที่ระลึกในโอกาสที่
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย นาโดยพล
เอก บั ณ ฑิ ตย์ บุ ณ ยะปาน ผู้อานวยการศูน ย์ฯ ได้น าคณะเกษตรกรและเจ้าหน้ าที่ กระทรวงเกษตรจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สาหรับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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2.2 กิจกรรมต้อนรับกำรเข้ำศึกษำดูง ำนในโครงกำรแลกเปลี่ยนภำษำ วัฒนธรรม และวิชำกำร
ระหว่ำงนิสิตจีนกับคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 14 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์
ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสนได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และ
นิสิ ต จีน จานวน 32 คน จาก Oxbridge College, Kunming University of Science and Technology
เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาทากิจกรรมภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และวิชาการระหว่างนิสิตจีนกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครังที่ 9 ประจ าปี 2561 ซึ่ ง จั ด ขึ นโดยสาขาวิ ช าภาษาจี น ภาควิช าศิล ปศาสตร์ คณะศิล ปศาสตร์และ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน ระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2561 เพื่ อ
ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกัน

2.3 กิจกรรมต้อนรับกำรเข้ำศึกษำดูงำนในโครงกำรอั นเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สำหรับประเทศ
เพื่อนบ้ำน (รำชอำณำจักรกัมพูชำ) ครั้งที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง กองบัญ ชาการกองทัพไทย นาโดยพลตรีสุชาติ แดงประไพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ฯ ได้นาคณะแลกเปลี่ยนและเจ้าหน้าที่กองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เข้าร่วม
ฝึกอบรมสัมมนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สาหรับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในเรื่องการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การทาปุ๋ย
ชีวภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกาแพงแสน
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2.4 สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เข้ำศึกษำดูงำนกำรจัดกำร
ด้ ำ นภู มิ ทั ศ น์ แ ละกำรบริห ำรจั ด กำรขยะ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน วั น ที่ 9
พฤษภาคม 2561 นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน ให้การต้อนรั บ
เจ้าหน้าที่ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครปฐม และคณะชุมชนตาบลบ้านเลือก
โดยมี ผู้ แ ทน คุ ณ เยาวเรศ ปลายเมตร ผู้ อ านวยการส่ ว นสิ่ ง แวดล้ อ ม และนางสาวประทุ ม วดี สี ใ ส
รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านเลือก เข้าศึกษาดูงานการจัดการด้านภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะตังแต่
เวลา 09.00 - 14.15 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

2.5 กลุ่มภำรกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งำนอำคำรยำนพำหนะและสิ่งแวดล้อม กองบริกำรกลำง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้จัดต้อนรับคณะผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การ
จัดการด้านภูมิทัศน์และการบริหารจัดการขยะ 3 หัวข้อ ได้แก่ การผลิต Biogas จากผักตบชวา การปลูกป่า
ทดแทน(ไม้ ป่ า ) การบริห ารจั ด การขยะอิ น ทรีย์ (เศษพื ช กิ่ง ไม้ ) และเยี่ ย มชมสถานที่ ที่ มี ก ารปรับ ปรุง
ภู มิ ทั ศน์ เมื่ อ วั น พุ ธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น. มี ผู้ ศึ กษาดู ง าน จ านวน 40 คน
นาโดย คุณเยาวนารถ พลายมาต ผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ราชบุรี ผู้นาชุมชน และเครือข่าย ทสม. ใน
ชุมชนต้นแบบและชุมชนขยาย ได้แก่
1) ชุมชนหมู่ที่ 1 ตาบลเจ็ดเสมียนและชุมชนขยาย หมู่ที่ 4 และ 5 ตาบลเจ็ดเสมียน
2) ชุมชนต้นแบบ หมู่ที่ 6 ตาบลเตาปูน และชุมชนขยาย ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม
3) ชุมชนหมู่ 5 ต.บ้านบึง และชุมชนขยาย ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
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2.6 หน่วยชุมชนสัมพันธ์เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบลสระ
พัฒนา อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน

2.7 กิ จ กรรมต้ อ นรั บ กำรเข้ ำ ศึ ก ษำดู ง ำนนิ สิ ต โครงกำรแลกเปลี่ ย น KU-OKAYAMA
UNIVERSITY & MINDANAO STATE UNIVERSITY & NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสง
สุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน ได้ให้การต้อนรับคณะนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน KU-Okayama
University ประเทศญี่ ปุ่ น & Mindanao State University ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ & National Pingtung
University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนนี
เพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ด้านชุมชน
เกษตรของไทย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย นอกจากนียังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรสาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน ได้ เ ข้ า ร่ ว มฟั ง การบรรยายทางวิ ช าการเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะการฟั งภาษา ทังยังเป็นการสร้างสัมพั นธ์ที่ดีระหว่างนิสิตและ
คณาจารย์ของทังสามมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

2.8 กิจกรรมกำรเข้ำศึกษำดูงำนนิสิตแลกเปลี่ยนโครงกำร KU-TUA 2018 วันที่ 27 สิงหาคม
2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกาแสน ได้ให้การ
ต้ อ นรับ นิ สิ ต แลกเปลี่ ย นโครงการ KU-TUA ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์แ ละ Tokyo University of
Agriculture ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ มี ความร่ว มมื อทางวิ ชาการและแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต เพื่ อการพั ฒ นาท างด้ า น
การเกษตร และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ทังยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต
และคณาจารย์ของทังสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชัน 3 อาคารชูชาติ กาภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
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2.9 กิจกรรมต้ อนรับ กำรเข้ำศึกษำดู งำนนิสิ ตแลกเปลี่ ยนจำก UNIVERSITY OF TSUKUBA
ประเทศญี่ ปุ่ น วั น ที่ 13 กัน ยายน 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุ วรรณ รอง
อธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน ได้การให้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อการพัฒนาทางด้านเกษตร และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ทังยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตคณาอาจารย์ของทัง
สองมหาวิทยาลัย โดยในปี 2561 มีอาจารย์และนิสิตจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จานวน
21 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 9-18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชัน
3 อาคารชูชาติ กาภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

330

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
1. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม: กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงกำรตลำดนัดอิ่มเกษตร
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ได้ดาเนินกิจกรรม “ตลาดนัดอิ่มเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัด
ฝึกอบรมสาธิตวิชาชีพให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้การพั ฒ นาการผลิ ต การแปรรูป การตลาด และส่ ง เสริม การจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของชุ ม ชนรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยการจัดกิจกรรมตลาดนัดอิ่ม
เกษตรเกิด ขึนครังแรกเมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และด าเนิ น กิจ กรรม หลั ก 2 กิจ กรรม ได้ แก่ 1)
จาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ 2) ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจ
กิจกรรมหลักด้านการจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่สร้าง
โอกาสและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่เข้ามาร่วมในงาน
ตลาดนัดอิ่มเกษตรนัน เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก (Young Smart Famer) และกลุ่ม
เกษตรจากชุมชนใกล้เคียง โดยเกษตรกรสามารถนาผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาจาหน่ายในงาน และสร้าง
เครือข่ายต่อยอดอาชีพของตนเองในอนาคต
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1.2 โครงกำรพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำดสินค้ำเกษตร
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ได้ดาเนินโครงการ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรที่พัฒนาให้กับผู้ปกครองและนักเรียน รวม
ทังสิน 137 คน ดังนี ณ สถาบันการเงินบ้านลาดหญ้าแพรก หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยขวาง อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม โดยดาเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ชุมชน ระหว่างวันที่ 14.-15
มิ ถุ น ายน 2561 จ านวน 39 คน หลั ก สู ต ร การวางแผนการบริห ารจั ด การชุ ม ชน ระหว่ า งวั น ที่ 9-10
กรกฎาคม 2561 จานวน 36 คน หลักสูตร การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างวันที่ 26, 31
กรกฎาคม 2561 จานวน 31 คน หลักสูตร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการตลาดสินค้าชุมชนสู่ความ
เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสดิ์ อาเภอพุท ธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จานวน 37 คน
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1.3 โครงกำรสำรวจสภำวกำรณ์ของชุมชนบ้ำนหนองแก ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับ หมู่ 11 บ้านหนองแก ตาบลทุ่งบัว
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเกิดการพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน กิจกรรมหลักคือ การสารวจสภาวการณ์ของชุมชนโดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชนได้แก่ สภาพทั่ วไปของชุมชน สภาพการท าการเกษตรของชุมชน ปั ญหาของชุ มชน ทั งที่
เกี่ยวข้องกับการทาการเกษตรและการทาอาชีพอื่นๆ เพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึงสถานการณ์ และศักยภาพของ
ชุมชน และนาข้อมูลที่ ได้ ไปวางแผนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมทังด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
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2. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
2.1 โครงกำรำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกร ผู้ประกอบกำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิต
กำรแปรรูป และกำรตลำดสินค้ำเกษตร
ส านั กส่ งเสริม และฝึ กอบรม ก าแพงแสน ได้ ด าเนิ น การกิ จ กรรมการสร้า งและพั ฒ นาเกษตรกร
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าการเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริม สร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร การบริหารจัดการด้านการตลาด เพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน รวมทังการปรับตัวตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใหม่จากภายนอก 2)
ให้ เกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ และเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป ฏิบั ติ งานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้ า น
การเกษตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรและสนับสนุนการขับเคลื่อนฐานการผลิตอาหารใน
เชิงพืนที่ได้ ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิต การแปรรูป การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าการเกษตรและการตลาด มีกิจกรรมดังนี
1. ทาการประชาสัมพันธ์ คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการลงพืนที่ศึกษา สารวจข้ อมูล ปัญหา
และความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุม
สมาคม ชมรม สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ รวมทังการพบปะเกษตรกร ผู้นากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อนาข้อมูลจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
11 ครัง ให้กับผู้นาท้องถิ่น ผู้นากลุ่มอาชีพ ผู้นาชุมชน และเกษตรกรผู้สนใจ จานวน 82 คน
2. จัดเสวนาให้ความรู้เบืองต้นแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการ
ผลิ ต การแปรรูป และการตลาดสิ น ค้าเกษตร จานวน 5 กลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม ข้าวและพื ช หลั งนา กลุ่ ม เห็ ด
เศรษฐกิจ กลุ่มพืชผักและสมุนไพร กลุ่มไม้ผล กลุ่มปศุสัตว์ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม จานวน 796 คน
3. จัดฝึกอบรมและศึกษาดู งานให้ความรู้เพื่ อสร้างและพั ฒนาอาชีพที่ยั่งยืน หลังจากจัดเสวนาให้
ความรู้เบืองต้นแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดสินค้าเกษตรไปแล้ว ทางโครงการฯ ทาการจัดกลุ่มเข้าเข้าร่วมโครงการ ตามปัญหาและความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการวางแผนการฝึกอบรม ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม จานวนคน จานวนหลักสูตร
จานวนรุ่น หัวข้อวิชา และการกาหนดผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม จานวน 26 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน 1,548 คน ประกอบด้วย
หัวข้อหลักสูตร
กลุ่มข้าวและพืชหลังนา
กลุ่มเห็ดเศรษฐกิจ
กลุ่มพืชผักและสมุนไพร
กลุ่มไม้ผล
กลุ่มปศุสัตว์
กลุ่มตลาดและแบรนด์
รวม

หลักสูตร
6
3
1
4
10
2
26

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/คน
280
315
172
238
453
90
1,548
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2.2 โครงกำรโรงเรียนบุตรเกษตรกร หลักสูตร เกษตรเพื่อบุตรเกษตรกร
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทาโครงการโรงเรียนบุตร
เกษตรกร หลักสูตร เกษตรเพื่อบุตรเกษตรกร ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2561 ให้กับบุตร
หลานเกษตรกรจากโรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 34
คน โดยมี วั ตถุป ระสงค์เพื่ อให้ บุ ต รเกษตรกรมีความรู้ ความเข้า ใจและทั กษะในการท าการเกษตร (การ
วางแผนการผลิต การตลาด การแปรรูป) และเพื่อให้บุตรเกษตรกร มีการสร้างเครือข่ายในการทาการเกษตร
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และ ณ
โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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2.3 กำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
1) หลักสูตร “นักบริหำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลำง”
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ร่วมกับ สภาบันเกษตราธิการ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และบริษั ท International Advisory Associates จ ากัด จัด ฝึ กอบรมหลั กสู ต ร “นั ก
บริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง” รุ่นที่ 82 – 85 ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดประทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจในการพั ฒ นาแนวคิด และ
วิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นาบริหารการเลี่ยนแปลงและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถถ่ายทอด
นโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ต นรับผอดชอบได้อย่างถูกต้อง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม
รวมทังสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลังการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน
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2) หลักสูตร กำรบริหำรงำนอุดมศึกษำระดับต้น (สำหรับผู้บริหำรสำยสนับสนุน) รุ่นที่ 3
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษาโครงการฝึ กอบรม หลั กสู ต ร การบริห ารงานอุ ด มศึกษาระดั บ ต้ น (ส าหรับ ผู้ บ ริห ารสาย
สนับสนุน) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 24 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ หลักและทักษะการบริหารงาน
ให้แก่นักการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นให้มีความพร้อมและศักยภาพในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา
การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน การประสานความร่วมมือกันผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือนักการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหน่วยงานได้สาเร็จตามที่วางไว้

3) หลักสูตร “กำรบริหำรงำนอุดมศึกษำระดับกลำง” (สำหรับผู้บริหำรสำยสนับสนุน) รุ่นที่ 4
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” (สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 24 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุ งเทพฯ มีผู้เข้ารับ การฝึกอบรม
จานวน 22 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
อุดมศึกษา ในเรื่องบริบทการบริหารงานอุดมศึกษา กระบวนงานด้านต่างๆในระดับสถาบันอุดมศึกษา การ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดการทรัพยากรทางการบริหาร และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลัก
คิ ด และการตั ด สิ น ใจอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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4) หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์”
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 9 – 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 104 คน รุ่นที่ 64 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม พ.ศ.
2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 102 คน และรุ่นที่ 65 ระหว่างวันที่ 14 -17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 91 คน ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานเงินรายได้
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีชื่อตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนตาแหน่งข้าราชการ
และพนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุและเปลี่ยนสถานภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี อันนาไปสู่การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
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2.4 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบอำชีพกำรเกษตร ภำยใต้โครงกำรเกษตรเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
โดยส านั กส่ งเสริม และฝึ กอบรม กาแพงแสน ได้ บ ริการวิช าการให้ แก่สั งคมด้ วยการจั ด ฝึกอบรม
จานวน 16 หลักสูตร เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ทักษะอาชีพ ให้สามารถนาไปพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทังเพิ่ มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 777 คน
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สำนักหอสมุด กำแพงแสน
1. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงกำร : กิจกรรมห้องสมุดชุมชน
สานักหอสมุดกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้ดาเนินงานโครงการ
ชุ ม ชน ประจ าปี 2561 ภายใต้ โครงการเปิ ด ห้ องสมุ ด สู่ ชุ ม ชนในครังนี จั ด ขึนเนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66
พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองหลุม และโรงเรียนเครือข่ ายของโรงเรียนวัด
หนองหลุมอีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยหิน โรงเรียนคีรีรัตนาราม โรงเรียนวัดคณฑี โรงเรียนโคก
สาโรง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งการดาเนินงานในครังนีเป็นการดาเนินงานร่วมกันของสานักหอสมุด
กาแพงแสน เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งการดาเนินงานในครังนีได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การดาเนินงาน กิจกรรมส่งเสริ มการเรียนรู้และการใช้ห้องสมุด รวมทังทุนสนับสนุน
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 250 คน
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2. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
2.1 ศึกษำดูงำนสำนักหอสมุด กำแพงแสน
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 บุคลากรของสานักหอสมุด กาแพงแสน ให้การต้อนรับและนาชมห้องสมุด
ให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จานวน 90 คน ในการเข้า
ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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3. กำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำรบริจำค
3.1 ชื่อโครงกำร อิ่มอก... อิ่มใจ สำนักหอสมุด กำแพงแสน ประจำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560
สานักหอสมุด กาแพงแสน จัดโครงการ อิ่มอก...อิ่มใจ ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ พบปะแลกเปลี่ ย นตลอดจนสร้า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ระหว่ า งผู้ ใช้ บ ริก ารกั บ ผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากร
สานักหอสมุด กาแพงแสน เพื่ออานวยความสะดวก เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทุกระดับในช่วงก่อนสอบ
และระหว่างสอบ และเพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตลอดจนสร้างภาพลักษณะของหน่วยงานให้เป็นที่
รู้จักทังภายในและภายนอก
ลักษณะกิจกรรม จัดเลียงอาหารมือเย็นให้กับนิสิตที่ใช้บริการสานักหอสมุด กาแพงแสน ในช่วงสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยช่วงสอบสอบปลายภาค ประจาปี การศึกษา 2560 กาหนดเปิ ด ให้ บริการ
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561 ในปีการศึกษา 2560 มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ได้แก่ ข้าวต้มอนามัย สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทเกษมชัยฟาร์ม บริษัท ดับเบิล A บริษัท
แลคตาซอยคุณพีระพล แจ้งศรี สานักงานวิทยาเขต สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน และคณะ
สานัก ต่าง ๆ
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ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร
1. กำรให้บริกำรแก่ชุมชนและสังคม: กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้
1.1 กิจกรรมต้อนรับกำรเข้ำศึกษำดูงำน
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนว
มินทราชินูทิศบดินทร เดชา จานวน 55 คน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในเรื่องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระ
ไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ นักวิจัย เป็นวิทยากร สาธิตการสกัด DNA และการ
วิ เคราะห์ ดี เอ็ น เอ ให้ กั บ คณะนั ก เรีย น ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง A-104 ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน นาคุณเฉลิม
เกียรติ แสนวิเศษประธานคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยมี ดร.พงศ์เทพ อัครธน
กุล ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชี วภาพเกษตร รศ.ดร.วิชั ย โฆสิตรัตน และ ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รอง
ผู้ อ านวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ คณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วม จานวน 35 คน
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เก ษ ต ร ให้ ก า ร ต้ อ น รั บ ค ณ า จ า ร ย์ ที่ น า นิ สิ ต ภ า ค วิ ช า พั น ธุ ศ าส ต ร์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เรียนวิชาพันธุวิศวกรรม I รหัสวิชา 01416456 และได้จัด "โครงการศึกษาดู
งานการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรม" จานวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ดร.ปิย
นุ ช ศรชั ย นั ก วิ ช าการเกษตรปฏิบั ติ การ สั งกั ด กลุ่ ม วิจั ย พั ฒ นาการตรวจสอบพื ช และจุ ลิ น ทรีย์ ดั ด แปร
พั น ธุ ก รรม ร่ ว มเป็ น คณ ะวิ ท ยากร ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้
การต้อนรับ นักวิจัย จานวน 7 คน จากบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและนาตาล จากัด ที่เข้าเยี่ยมชม
โรงเรือนที่ใช้ในกระบวนการกักกันพืช ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และร่วมหารือความร่วมมือในทาง
วิชาการด้านอ้อย ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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วัน ที่ 2 - 11 ธั น วาคม 2560 ศูน ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร ร่วมจั ด นิ ท รรศการให้ ความรู้เรื่อ ง
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสู่สาธารณะ ในงานเกษตรกาแพงแสน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน โดยมีการแสดงกิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ การสาธิตเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในการมาใช้
ประโยชน์ ในด้ านต่ างๆ เช่น การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพื ช เอกลักษณ์ เมล็ ดพั น ธุ์พื ช การสกัด ดีเอ็น เอ เกมส์
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีนักเรียน นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ 1,000 คน

วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 คณาจารย์ และนั ก เรี ย น จาก Naganoken Iiyama High School
ประเทศญี่ ปุ่ น จานวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบั ตการวิจัยชของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร โดยมี ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ และ ดร.
อรอุ บ ล ชมเดช ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร เป็ น วิ ท ยากรน าชม ณ ศู น ย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

348
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ
คณาจารย์เครือข่ายฯ ร่วมให้ การต้อนรับ ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ จานวน 4 ท่าน ที่มา
เยี่ยมชม และหารือการดาเนินงานของศูนย์ฯ ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนสภาพแวดล้อม และ
งานวิจัยด้านชีวฟิสิกส์ โดยมีผู้ร่วมหารือ จานวน 20 คน

วันที่ 23 เมษายน 2561 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ร่วมกับผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม จากสานักวิจัย
พั ฒ นาเทคโนโลยีชี วภาพเกษตร กรมวิชาการเกษตร จานวน 5 คน และ นั กศึกษาฝึ กปฏิบั ติ งานสหกิจ
จานวน 2 คน เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนทดลอง ณ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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วันที่ 18 กรกรฎาคม 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ให้การต้อนรับคณะนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ รุ่นที่
29 จานวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมการดาเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ และหารือแนวทางร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับ
คณาจารย์ของศูนย์ฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ
คณาจารย์ ป ระจ าศู น ย์ ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ President Lao Hongwu ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และนั ก วิ จั ย จาก
Zhejiang Academy of Agricultural Sciences (ZAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 6 ท่าน
ที่ มาเยี่ ยมชมกิจ กรรมของศูน ย์ฯ และหารือ ความร่วมมื องานวิ จัย ด้านข้าวและเกษตรสมัย ใหม่ กับ ศูน ย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 15 คน
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1.2 กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอบรม/สัมมนำ/ประชุมวิชำกำร/บรรยำยพิเศษ
วัน ที่ 17 - 18 พฤศจิ กายน 2560 ศูน ย์ความเป็ น เลิ ศด้ านเทคโนโลยี ชีว ภาพเกษตร เป็ น เจ้ าภาพ
ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะทางาน
โรคเฮอร์ ปี ส์ ไ วรั ส ในช้ า งในภู มิ ภ าคเอเชี ย ครั งที่ 3 (The International Workshop on Molecular
Diagnosis for EEHV Infection and The 3rd EEHV Asia Working Group Meeting) ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักวิจัย ด้านโรคเฮอร์
ปีส์ไวรัสในช้าง เข้าร่วมประชุม ประมาณ 60 คน

วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท แรพพอท จากัด จัดสัมมนา
เรื่อง "Precellis homogenizer" โดยมี Technical Support บริษัท แรพพอท จากัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง
A-420 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา จานวน 5 คน
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วันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง
"การใช้ เครื่อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ส่ ว นกลาง" ให้ กั บ นิ สิ ต และนั ก วิ จั ย เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะสามารถใช้ เครื่อ งมื อ
วิท ยาศาสตร์ส่ว นกลาง ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุ ฑ าเทพ วั ชระไชยคุป ต์ เป็ น วิ ท ยากร
บรรยาย ณ ห้อง A-206 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม โดยมี นิสิต และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม จานวน 6 คน

วันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง
"การใช้ เครื่อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ส่ ว นกลาง" ให้ กั บ นิ สิ ต และนั ก วิ จั ย เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะสามารถใช้ เครื่อ งมื อ
วิท ยาศาสตร์ส่ว นกลาง ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุ ฑ าเทพ วั ชระไชยคุป ต์ เป็ น วิ ท ยากร
บรรยาย ณ ห้ อ ง A-303 ณ ณ ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นิสิต และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม จานวน 11 คน
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วันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา
เรื่ อ ง "Current topics in plant systematics" ให้ กั บ คณาจารย์ นั ก วิ จั ย และนิ สิ ต โดยมี Dr. Freek
Bakker จาก Wageningen University and Research เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-106 ณ ณ ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีคณาจารย์
นิสิต นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมอบรม จานวน 11 คน

วันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง
"การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะ
สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-328 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นิสิต และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม จานวน 7 คน
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วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทย
แลนด์) จากัด จัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติ การ เรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลกาลังขยายสูง Leica
DVM6" โดยมี คุณสุภัทร ตันติวิทยมาศ : ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา
จานวน 7 คน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Biosci (Thailand) จากัด
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Genstat" โดยมี คุณกาญจนา ปัญญา
แวว : ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท Biosci (Thailand) จากัด เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน โดยมี คณาจารย์ นั กวิ จัย และนิ สิ ต เข้าร่วมสั ม มนา
จานวน 9 คน
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วันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ร่วมกับ ศูนย์เชือพันธุกรรมพืชแห่ง
ประเทศไทย ได้เชิญ Dr.Jiri Zamecnik ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บรักษาเชือพันธุกรรมพืช จากสถาบัน Crop
Research Institute, Prague, The Czech Republic มาบรรยายเรื่ อ ง "Long-term Storage of Plant
Biodiversity by Cryopreservation" ณ A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา จานวน 29 คน

วันที่ 11 - 26 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.เสริม ศิริ จั นทร์เปรม รองผู้ อานวยการ และคณะ ศูน ย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้กับนักวิจัยชาวบังกลาเทศ จานวน 5 ท่าน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้
และทั ก ษะในการน าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ไปปรั บ ใช้ ในงานวิ จั ย ด้ า นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช ณ ศู น ย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม
เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิท ยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัย เพื่ อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัช ระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง
A-303 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยมี นิสิต และ
นักวิจัย เข้าร่วมอบรม จานวน 10 คน

วันที่ 17, 26-28 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
อบรมโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาให้กับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี 2561 ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) จานวน 100
คน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี
ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นผู้ประสานงาน ให้การ
ต้ อ นรับ ในการจั ด ฝึ ก อบรม ณ ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน
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วั น ที่ 26 มิ ถุ น า ย น 2561 ศู น ย์ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ เก ษ ต ร ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ เก ษ ต ร
ม ห าวิ ท ยาลั ยเก ษ ต รศ าส ต ร์ มู ลนิ ธิ พั ฒ น ามั น ส าป ะห ลั ง แห่ งป ระเท ศ ไท ย แ ล ะ ส านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมจัดงานสัมมนาพิเศษ
และเปิ ดตั ว หนั งสื อ "The Story of Kasetsart 50: The most important cassava variety in the
world" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ หัวหน้าโครงการปรั บปรุงมันสาปะหลัง KU50
เป็นผู้ถ่ายทอดถึงความเป็นมาของการพัฒ นาพันธุ์มันสาปะหลัง KU50 และ Prof. Vernon Gracen จาก
Cornell University มาบรรยาย เรื่อง “Challenges for Cassava Breeding” และ Dr. James P Legg,
International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Dar es Salaam, Tanzania บรรยาย เรื่ อ ง
"Declaring war on the cassava virus menace: how can experience from Africa help SouthEast Asia battle this threat to the region?s cassava" และการรายงานถึงสถานการณ์ โรคใบด่างมั น
สาปะหลังที่แพร่ระบาดรุนแรงในประเทศเพื่อ นบ้าน และร่วมหารือ ความร่วมมือในการเตรียมการป้องกัน
ควบคุมโรคใบด่างมันสาปะหลังที่อาจเกิดขึนในประเทศ โดยมี นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน
เข้าร่วมประชุมจานวน 100 คน ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพมหานคร

วั น ที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2561 ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร โดยการสนั บ สนุ น ของสถาบั น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั นสู ง (Thailand Advance Institute of Science and Technology;
THAIST) ภายใต้สานักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์" ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน โดยมีนักปรับปรุงพันธุ์พืช และผู้ทาธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ เข้า
ร่วมเพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืช จานวน 50 คน
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วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูน ย์ เทคโนโลยี ชี วภาพเกษตร จั ด ฝึ กอบรม เรื่อง "การใช้ โปรแกรม
ประกอบชุดถ่ายภาพ Nikon" โดยมี คุณวชิรญา อึงจุ้ย จาก บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็น
วิทยากร ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมอบรม จานวน 17 คน

วั น ที่ 6 - 9 สิ ง หาคม 2561 ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร โดยการสนั บ สนุ น ของสถาบั น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั นสู ง (Thailand Advance Institute of Science and Technology;
THAIST) ภายใต้สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการเรื่อง "Genome assembly and annotation" โดยมี ดร.ชุมพล งามผิว , ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , ดร.พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า ธนบุ รี และดร.ภู มิ พั ฒ น์ ทองอยู่ ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร ณ ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม โดยมีนักปรับปรุงพันธุ์พืช นักธุรกิจด้านเมล็ด
พันธุ์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเพิ่มพูนทักษะ จานวน 45 คน
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วั น ที่ 27 - 31 สิ ง หาคม 2561 ศู น ย์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร โดยการสนั บ สนุ น ของสถาบั น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั นสู ง (Thailand Advance Institute of Science and Technology;
THAIST) ภายใต้สานักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การเรื่อ ง "CRISPR/Cas9 Genome-Editing Workshop" โดยมี Dr. Matthew R.
Willmann, Director, Plant Transformation Facility, Cornell University แ ล ะ Dr. Nathaniel
Graham Postdoctoral fellow, Dan Voytas Lab, University of Minnesota เป็ น วิ ท ยากร ณ ศู น ย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยมีนักปรับปรุงพันธุ์พืช นัก
ธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเพิ่มพูนทักษะ จานวน 41 คน

วัน ที่ 13 กัน ยายน 2561 ศูน ย์ เทคโนโลยี ชี วภาพเกษตร ร่ว มกับ ส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) และศูนย์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพขันต้น" เพื่ อให้
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมีความปลอดภัยต่อนักวิจัย และ
ต่อสภาพแวดล้อม เพื่อยกระดับงานวิจัยของประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ชาลินี คง
สวัสดิ์, ดร.ปาริชาติ เบิร์นส และ อ.จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ และ ดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร
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ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เป็นวิทยากร นักวิจัย
โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมอบรม จานวน 58 คน

วัน ที่ 25 กัน ยายน 2561 ศูน ย์ เทคโนโลยี ชี วภาพเกษตร ร่ว มกับ ส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพขันต้น" รุ่นที่ 2
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมีความปลอดภัยต่อ
นักวิจัย และต่อสภาพแวดล้อม ยกระดับงานวิจัยของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี อ.อุมาพร
พิมพิทักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ปาริชาติ เบิร์นส และ อ.จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ จากศูนย์พันธุ
วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ และ ดร.ปั จ ฉิ ม า สิ ท ธิ ส าร จากคณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิ ทยากร ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมอบรม จานวน 62 คน
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1.3 ให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร
วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมหารื อ
กับ ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล และ ดร.กุลพร บุณยะเวศ นักวิจัยจาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ซ (เอส. อี.
เอเซีย) จากัด ในความร่วมมือการปลูกพืชทดลองในโรงเรือน ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

วันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงค์ รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วม
หารือให้ คาปรึกษากับที มนั กวิจัย จาก บริษั ท เจีย ไต๋ จากัด จานวน 5 คน ในงานวิจัย เรื่อง การพั ฒ นา
โมเลกุลเครื่องหมาย สาหรับใช้ตรวจหายีนต้านทานเชือไวรัส ToLCNDV ในแตงกวา ณ ห้อง A-219 ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ให้การต้อนรับ ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส เอ จากัด ซึ่งนาลูกค้าจาก จาก
Asahi Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ฯ และหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจเชือโรคใน
เมล็ดพันธุ์พืชผัก และการพัฒนาการควบคุมโรค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 8 คน

1.4 บริกำรชุมชน
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณาจารย์ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะเกษตร กาแพงแสน
รวม 3 คน น าโดย ผศ.ดร.เสริมศิ ริ จันทร์เปรม รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็ น
กรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ยักษ์ และพืชผักสวนครัว ในงานนมัสการปิดทองพระประจาปี ณ วัดบาง
ช้างเหนือ ตาบลคลองใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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คณะวิทยาการจัดการ
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการปลูกป่ารักษ์โลก
โครงการปลูกป่ารักษ์โลก ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 อ.แกลง จ.ระยอง โดยให้นิสิตร่วมปลูกป่าชายเลน โดยมีนิสิตเข้าร่วม รวมจานวนทั้งสิ้น 55 คน

1.2 โครงการทาความสะอาดและเลี้ยงอาหารบ้านเด็กกาพร้า
กิจกรรมทาความสะอาดและเลี้ยงอาหารบ้านเด็กกาพร้า ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ มูลนิธิคุณ
พ่อเรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนิสิตเข้าร่วม รวมจานวนทั้งสิ้น 107 คน

1.3 โครงการเลี้ยงอาหารคนพิการ
โครงการเลี้ยงอาหารคนพิการ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวษม์
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนิสิตเข้าร่วม รวมจานวนทั้งสิน้ 107 คน
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะการจั ด การทางการเงิ น
การตลาด และการบัญชีครัวเรือนเกษตรและชุมชนท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจประกอบการและการผลิตแบบ
ยั่งยืน” ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดาเนินการในวันที่ 16-17 , 23-24 มิถุนายน 30-1 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผู้เข้าอบรมจากผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี จานวน
3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ
การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ เพื่อยกระดับสิน ค้า” ดาเนินการในวันที่ 5 – 6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผู้เข้าอบรมจากชุมชนในจังหวัดชลบุรี จานวน 50 คน
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3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 กิจกรรม Just share for dogs
คณะวิท ยาการจัด การ ร่วมกับบริษั ท ทางยกระดับดอนเมื อง จากัด จัดกิจกรรม Just Share for
Dogs เพื่อบริจาคยารักษาโรค อาหารและสิ่งของ รวมทั้งทาความสะอาดพื้นที่ให้กับศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด
พลู ต าหลวงโดยคุณ อัจ ฉรา เจริญ พร ผู้ อานวยการฝ่ ายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และสื่ อสารองค์กร บริษั ท ทาง
ยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) และดร.ศุภาภาส คาโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับนิสิต
สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการค่ายอาสาดงตาล ศรีราชา ปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคุณ
ณิชาภัทร คุ้มสุข นักวิชาการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายอาสาดงตาล ศรีราชา เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม
2560 ณ โรงเรี ย นมะเดื่ อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมี ผู้ บ ริหาร อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนิ สิ ต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมโครงการ จานวน 116 คน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นิสิตเข้าใจ
และตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ และการเป็นผู้ให้ที่ดี รวมทั้งเพื่อให้พื้นที่ของโรงเรียนมะเดื่อได้รับการ
พัฒนาอีกด้วย
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1.2 โครงการให้คาปรึกษาด้านอุปกรณ์การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พานิชย์ ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการ “การ
ให้ค าปรึกษาด้านอุ ปกรณ์ การแพทย์ ” ระหว่างวัน ที่ 1 มี นาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษาด้านอุปกรณ์การแพทย์กับสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร
ชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ซึ่งเป็นการให้คาปรึกษากับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิต
เครือ่ งจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย

1.3 โครงการการให้คาปรึกษาเพื่อออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพชีวกลศาสตร์ของ
ผลิตภัณฑ์โครงภายนอกห่อหุ้มรองเท้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผศ.ดร.ณั ฐพล จันทร์พานิชย์ ได้จัดโครงการพัฒ นาวิชาการ
“การให้คาปรึกษาเพื่อออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพชีวกลศาสตร์ของผลิตภัณ ฑ์ โครงการภายนอก
ห่อหุ้มรองเท้า ” ระหว่างวัน ที่ 19 มี นาคม 2561 ถึงวัน ที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อให้
หน่วยงานที่รับการให้คาปรึกษาเพื่อออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพชีวกลศาสตร์ของผลิตภัณฑ์รองเท้า
และโครงภายนอกห่อหุ้มรองเท้า ซี่งเป็นการให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบการเอกชนทั่วไป
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1.4 โครงการฝึกอบรมด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับยานยนต์สันดาปภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พานิชย์ อ.ดร.สุจินต์ วันชาติ อ.ประสิทธิชัย
ณรงค์เลิศฤทธิ์ และ อ.ธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ยานยนต์สันดาปภายใน ให้แก่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน) โดยการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
นี้จะมีทั้งการบรรยาย การทา Workshop และ PBL การออกแบบ Product ณ สถานประกอบการ และ
อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระหว่าง
วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 เพื่อฝึกอบรมด้านระบบอิเล็คทรอนิกส์สาหรับยานยนต์
สันดาปภายใน ให้แก่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน)
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1.5 โครงการการร่วมมือทางวิชาการด้านชีวกลศาสตร์เพื่อพัฒนาออกแบบเครื่องมือแพทย์ฝังใน
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พานิชย์ ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการ “การ
ร่วมมือทางวิชาการด้านชีวกลศาสตร์เพื่อพัฒ นาออกแบบเครื่องมือแพทย์ฝังในและมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์
ทางการแพย์” วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ฝังในและจัดทามาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

1.6 โครงการการอบรมพื้นฐานการใช้งาน Programmable Logic Controller (PLC) แบบ
เร่งรัด สาหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Basic PLC for Industrial Personel)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย อ.ดร.สุจินต์ วันชาติ อ.ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ อ.ธรรม
นุวัฒน์ วาลีประโคน และ ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พานิชย์ กลุ่มวิจัย DIDM ร่วมกับสมาคม MIC-T และศูนย์
ส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมภาคที่ 1 ได้ จั ด การอบรม PLC for Automation ภายใต้ โครงการยกระดั บ สถาน
ประกอบการด้วยเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ สาหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็น
เวลา 2 วัน โดยวิทยากรได้เตรียมเนื้อหาให้สอดคล้องกับลักษณะ Line ผลิต ของสถานประกอบการกลุ่มนี้
การเรียนการสอนเน้นภาคปฏิบัติ และ Workshop โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพื้นฐาน programmable
Logic Controller ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
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1.7 โครงการการอบรมพื้นฐานการใช้งาน MS Excel แบบเร่งรัดสาหรับบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย อ.ดร.สุจินต์ วันชาติ อ.ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ อ.ธรรม
นุวัฒ น์ วาลีประโคน และ ผศ.ดร.ณั ฐพล จันทร์พานิ ชย์ ได้จัดโครงการการอบรมพื้นฐานการใช้งาน MS
Excel แบบเร่งรัดสาหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน
2561 โดยจัดอบรมให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป
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1.8 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการออกแบบและขึ้นรูปสามมิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย อ.ดร.สุจินต์ วันชาติ ได้จัดโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการ
ออกแบบและขึ้นรูปสามมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดบริการให้กับภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบและขึ้น
รู ป สามมิ ติ ระหว่ า งวั น ที่ 17 เมษายน 2561 ถึ ง วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยจั ด อบรมให้ กั บ
บริษัทเอกชนทั่วไป

1.9 โครงการพัฒนาออกแบบระบบอุตสาหกรรม 4.0 สาหรับการแปรรูปอาหารทะเล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผศ.ดร.ณั ฐพล จัน ทร์พ านิ ชย์ ได้ จัด โครงการพั ฒ นาวิช าการ
“โครงการพัฒนาออกแบบระบบอุตสาหกรรม 4.0 สาหรับการแปรรูปอาหารทะเล” วันที่ 19 มกราคม 2561
2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบตรวจจับหัวกุ้งสาหรับเครื่องตัดหัวกุ้ง
ให้กับบริษัท ซี.บี.ฟูดเทค จากัด
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1.10 โครงการบริการวิชาการเพื่อประเมินศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
อาหารทะเลแปรรูปแก่ชุมชน เขตจังหวัดชลบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย อ.นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดย อ.ดร.วรยศ ละม้านศรี และร่วมกับคณะพาณิชยนาวี นานาชาติ โดย ผศ.
ดร.ศริยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้จัดโครงการประเมิ นศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
อาหารทะเลแปรรูป แก่ชุ ม ชนเขตจังหวั ดชลบุ รี ทั้ งนี้ ผู้ เข้าร่วมโครงการประกอบด้ วยชุม ชนชาวประมง
วิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ประมาณ 30 คน จัดโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการสอนน้องทาเทียนไขจากกากไขมันน้าทิ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย อ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ได้จัดโครงการสอนน้องทาเทียนไขจากกากไขมั นน้าทิ้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สถานสงเคราะห์
เด็กชายบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จานวน 15 คน
นิ สิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ศ รีราชาจ านวน 15 คน นิ สิ ต คณะเศรษฐศาสตร์ศ รีราชา 30 คน รวมทั้ ง
เจ้าหน้าที่และเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 130 คน รวมทั้งหมด 190 คน วัตถุประสงค์
ของโครงการดังนี้ 1) เพื่อฝึกอบรมเด็กและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ในการประดิษฐ์เทียนไขจากกาก
ไขมันน้าทิ้ง 2) เพื่อใช้ประโยชน์จากการบาบัดน้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์อย่างแท้จริง
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คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเสริมกาลังด้านการจัดการปัญหาขยะอันตรายเพื่อชุมชน
เขตภาคตะวันออก
เป็ นโครงการภายใต้ แผนงานบู รณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อ มโดยได้รับงบประมาณ
แผ่นดิน จานวน 15,559,500 บาท (กรมควบคุมมลพิษ : เจ้าภาพ) มีระยะเวลาดาเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 60
– 30 ก.ย. 61 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จานวน 12 ชุ มชน ดาเนินกิจกรรม นาโดย อ.เมธี จันทโรปกรณ์ ได้
ทาการพัฒนาและติดตั้งและส่งมอบชุดกาจัดขยะแบบผสมผสาน และชุดทาความสะอาดก๊าซชีวภาพให้แก่
ชุมชน พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้เผยแพร่วิธีการใช้งาน การจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนคุณประโยชน์ต่อ
ชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ไขปั ญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นจากปัญหาขยะมูลฝอย
โดยมีปริมาณขยะถูกนาไปใช้ประโยชน์ 400 ตัน/ปี

ภาพผลการทาปุย๋ หมักแบบแห้งและน้าของชุมชนต้นแบบ

ภาพแสดงการติดตัง้ ชุดเสริมประสิทธิภาพลดการใช้ไฟของเครื่องอัดก๊าซชีวภาพของชุมชนต้นแบบ
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ภาพการเยี่ยมชมชุดถังหมักก๊าซชีวภาพจากทางสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ภาพท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์และประกอบอาหาร
จากชุดถังหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับนิสิตปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาพการสารวจพืน้ ที่ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันท์ จ.ชลบุรี
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1.2 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นาโดย
ผศ.ดร.ปัญ ญา แขน้าแก้ว ได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้แก่นักเรียน 3 โรงเรียน
จานวน 200 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงเรียนศรีราชา เมื่อวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 และถ่ายทอดความรู้ด้าน
สถานการณ์พลังงานของโลกและนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน เทคนิคการตรวจสอบการจัดการพลังงานและ
แนวทางการประหยัดพลั งงานในโรงงานอุ ตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ให้ แก่บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม ณ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จานวน 48 คน และยังได้จัด
กิจกรรมฝึกอบรมฝึกอบรมการพั ฒ นาตลาดดิจิตอลสาหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ ของชุม ชนเทศบาลแหลมฉบังเพื่ อ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลแหลมฉบัง ไม่เกิน 3 คนต่อชุมชน เป็น
จานวน 40 คน เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจต่อการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิตอลในการ
พัฒนาสินค้าของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันจะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศตลอดจนพัฒนาคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานสินค้าภูมิปญ
ั ญาพื้นบ้านของชุมชนแหลมฉบัง
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน จานวน 1,000,000
บาท

ผู้อานวยการสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายวีระศักดิ์ แจ้งการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
และกล่าวต้อนรับวิทยากร และ ผอ.วีระศักดิ์ แจ้งการ ร่วมหารือแนวทางการติดตามผลสัมฤทธิข์ องโครงการ
เทคนิคการประหยัดพลังงาน
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อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ศรีบุญ (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) เป็นวิทยากรร่วมอบรมให้ความรู้ด้านการประหยัด
พลังงานในโรงงาน cและภาพหมู่ผู้เข้าร่วมอบรมและฝ่ายจัดงานอบรมร่วมถ่ายรูปที่ระลึก
1.3 โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ (สวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา โดยความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จากัด ได้จัดตั้งสวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานการเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสมุนไพรและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรที่
จะอานวยประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่สีเขียวสาหรับนักเรียน ชุมชนและประชาชนที่สนใจ ตลอดจนนิสิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ) เป็นประธานพิธีเปิดงานรับมอบสวนสมุนไพรฯ
ประธานกรรมการ บริษั ท สยามโตโยต้ า อุ ต สาหกรรม จ ากั ด (นายยู จิ ฮิ ราโอกะ) เป็ น ผู้ กล่ าวรายงาน
วัตถุประสงค์และกล่าวมอบสวนสมุนไพรฯ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก
วัชรินทร์รัตน์ ) กล่าวต้อนรับและรับมอบสวนสมุนไพร พร้อมด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รอง
ศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์) ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกเอกชน ตลอดจนนักเรียน
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ประมาณ 400 คน
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม
โตโยต้ า จ ากั ด รองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขตศรี ร าชา คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ศรี ร าชา คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในสวนสมุนไพร
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นิสิต ชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกันปลูกต้นไม้ในสวนสมุนไพร

ผู้บริหาร นิสิต บุคลากรร่วมชมนิทรรศการภายในสวนสมุนไพร
1.4 โครงการผู้นานิสิต จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นาโดยผู้ช่วยคณบดี อาจารย์เกริก วงศ์สอนธรรม และอาจารย์วรสิทธิ์
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ได้จัดโครงการผู้นานิสิต จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้นิสิตเป็นคนดี มี
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.
2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปี พ.ศ. 2561 จึงได้นานิสิตสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จานวน
25 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 9 ตาบลปะคา อาเภอ
ปะคา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางคณะฯ ได้เคยจัดกิจกรรมบูรณาการทั้งด้านบริการวิชาการ งานวิจัย
กิจกรรมพัฒนานิสิตและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา
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นายกเทศมนตรีตาบลปะคา อาเภอปะคา จ.บุรีรัมย์กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ โดย
มีพลโท นิชรัตน์ รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันปลูกต้นไม้
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 ชื่อโครงการ พัฒนาและถ่ายทอดองค์เพื่อเสริมสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กิจกรรม
ทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานทดแทน “เซลล์สุริยะ”
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นาโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ) และ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผศ.ดร.ปัญญา แขน้าแก้ว) นานิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาฟิสิกส์ จานวน จานวน 40 คน ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์สุริยะ) เป็น
แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน บนพื้ นฐานแนวคิดกิจกรรมที่เป็นไปตามความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ และ
ปลูกฝังให้เกิดทักษะแก่นักเรียนและชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม และสามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ กิจกรรมที่จัดแบ่งเป็น 3
ครั้ง มีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จานวน 180 คน ครั้งที่1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้าน
สวน (จั่นอนุสรณ์) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีราชา ต.ศรี
ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับนิสิตและนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระดมสมอง การทางานเป็นทีมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
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นิสิตสาขาฟิสิกส์อธิบายกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานทดแทน จากเซลล์สุริยะให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านสวน

นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีราชา กล่าวเปิดงานและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับนักเรียน
โรงเรียนศรีราชาและคณาจารย์และนิสติ จากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระดมสมอง นาเสนอปัญหาสิง่ แวดล้อมที่พบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรีราชา
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กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานทดแทน “เซลล์สุริยะ”โรงเรียนศรีราชา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ)และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ถ่ายภาพหมู่
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระดมสมอง นาเสนอปัญหาสิง่ แวดล้อมที่พบในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 3
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นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
2.2 โครงการวิทย์ในของเล่นพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นาโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ) และ
ดร.วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิต อาจารย์ประจาสาขาเคมี ได้จัดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณ
ทวีวัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 72/492-493 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อ
ส่งเสริมการจาแนกความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในของเล่นพื้นบ้าน พัฒนาพื้นที่ให้เกิดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการประดิษฐ์ รวมถึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ผ่านนิทรรศการ
เล่ น ตามรอยพระยุคลบาท เพื่ อเป็ นการบริการความรู้โดยนิ สิต ให้ กับ บุ คคลทั่ วไป โดยจั ดขึ้น ในวันที่ 18
สิงหาคม 2561 มีนิสิต ที่ร่วมโครงการฯ 27 คน คณาจารย์ผู้ ควบคุมจานวน 6 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็ น
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมจัดนิทรรศการ

คณบดีถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้อานวยการและเจ้าหน้าทีพ่ ิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านฯ คณาจารย์และนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
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3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นาโดยคณบดี ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณาจาย์บุคลากรและนิสิตร่วม
บริจ าคสิ่งของเพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ป ระสบภัย น้ าท่ วม อ.ชุม แสง จ.นครสวรรค์ จานวน 200 ชุ ด เมื่ อวัน ที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมอบให้แก่ สท.ภัทรกร ศิริวงศ์ (เทศบาลแหลมฉบัง) ตัวแทนเครือข่ายออฟโรด
ไทยใจรักแผ่นดิน กอ.ร.ม.น โดยทาการรับมอบสิ่งของบริจาคบริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา เพื่อนาสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้าท่วมในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้แก่สท.ภัทรกร ศิริวงศ์ (เทศบาลแหลมฉบัง) ตัวแทน
เครือข่ายออฟโรดไทยใจรักแผ่นดิน กอ.ร.ม.น
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คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการนิสิตพาณิชยนาวีพัฒนาชุมชน ”นาวีอาสาเติมฝันปันรอยยิ้ม”
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 – 19.00 น. ณ แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนแหลมแม่นกแก้ว อ.นายายาอาม จ.จันทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอาจารย์ บุคลากรและ
นิสิต จานวนทั้งหมด 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และแหล่งเพาะพันธุ์ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมทั้ง เป้นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในหมู้คณะฯ

2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นคณะทางานแก่นสิ ิต (Staff Skill Development)
ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เนื่องในงานเกษตรแฟร์วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผู้เข้าร่วม เป็นอาจารย์ บุคลากร นิสิต จานวน 50 คน โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้นิ สิต ได้มี ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวางแผน จัด การ และบริหารโครงการ
กิจกรรมของนิสิต ลักษณะกิจกรรมจะทาการอบรมความรู้ให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการทาเรือ
แข่งขัน หลั งนั้ นในวันงานเกษตรแฟร์ วิท ยาเขตศรีราชา ให้นิ สิต กลุ่มที่ ได้รับ การอบรมไปอบรม/บริการ
วิชาการให้แก่นักเรียนที่สมัครมาเข้าร่วมแข่งขันเรือ
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ”
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ร าชา ด าเนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั บ คณะพาณิ ช ยนาวี น านาชาติ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 25
กันยายน 2561 ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลเมืองศรีราชา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 80-100 คน โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา โดยนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีราชาได้
แถลงข่าวในวันดังกล่าว ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

2. การให้บริการแก่ชมุ ชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 ชื่ อโครงการ กิ จ กรรมการให้ ความรู้ก ารขอรับ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ดาเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2561 วัน
ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่ จานวน 150 คน
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3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 ชื่อโครงการ ECON CSR : ECON CARE-ECON SHARE ครั้งที่ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยผู้ บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จัดกิจกรรมบริจาคเสื้อผ้าและของใช้และสอนน้องทาเทียนจากกาก
ไขมันน้าทิ้ง ณ สถานสงเคราะห์เด็ก ชายบ้านบางละมุง ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วม
จานวนทั้งสิ้น 50 คน
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สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
1. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
1.1 โครงการสร้างบรรณารักษ์ยุวชน/เยาวชน
สานักงานวิทยาเขตศรีราชา นาโดย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันท
รัถ) และคณะทางานบริการวิชาการ สานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการสร้างบรรณารักษ์ยุวชน/
เยาวชน เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2561 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอสมุ ด อนุ ส รณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรณารักษ์ประจาโรงเรียนเพื่อ
เป็นผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ และนาความรู้รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน
ของตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมจานวน
91 คน

1.2 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อชุมชน/โรงเรียน
สานักงานวิทยาเขตศรีราชา นาโดย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันท
รัถ) และคณะทางานบริการวิชาการ สานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
ชุ ม ชน/โรงเรี ย น ระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ –กั น ยายน 2561 ณ อาคารหอสมุ ด อนุ ส รณ์ 10 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความ
พร้อมต่อการให้บริการ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติและอบรมการกาหนดเลขเรียกหนังสือ
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 3
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1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วย Google for education
สานักงานวิทยาเขตศรีราชา นาโดย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันท
รัถ) และคณะทางานบริการวิชาการ สานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วย Google for education เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล
นครแหลมฉบัง 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบน Google
for education ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู จานวน 52 คน
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
1. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
1.1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ
ใน วั น ที่ 2 -3 มิ ถุ น าย น 2 5 6 1 ค ณ ะ ท รั พ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ” โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช เศรษฐกิจ จนถึง การย้ ายปลู ก ผ่ า นการเรีย นรู้ภ าคการบรรยายจากวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญและได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้นจานวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และฟาร์มพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสา
หากรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้าจืด
หลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาเพือ่ การจาหน่ายเชิงพาณิชย์
ใน วั น ที่ 1 7 มิ ถุ น าย น 2 5 6 1 ค ณ ะ ท รั พ ย าก รธ ร รม ช า ติ แ ล ะ อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้าจืด หลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อการจาหน่ายเชิงพาณิชย์ ” โดยมี
ผศ.ดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ และที มงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส. เป็น
วิทยากรภาคบรรยายและนาฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรวมทั้ง
สิ้ น จ านวน 50 คน จั ด ขึ้น ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า อุ ท ยานหนองหารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.3 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือ หลักสูตร
การจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อความยั่งยืนในระบบการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ใน วั น ที่ 1 ก รก ฎ าค ม 2 5 6 1 ค ณ ะ ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะ อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือ หลักสูตรการจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อความยั่งยืนในระบบการผลิต
สั ต ว์ เคี้ย วเอื้ อ ง” โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผศ.ดร. ชื่ น จิ ต แก้ว กั ญ ญา และ ผศ.วั ช รวิ ท ย์ มี ห นองใหญ่ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรรยาย กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ ส นใจทั่ ว ไป เข้ า ร่ ว มรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 35 คน จั ด ขึ้ น ณ ฟาร์ ม พื ช คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.4 กิ จ กรรมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการเกษตรและการตลาด
หลักสูตรการตลาดในยุค Digital
ใน วั น ที่ 16 -17 สิ ง หาคม 2561 คณ ะท รั พ ยากรธรรม ชาติ แ ล ะอุ ตส าห กรรม เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ร่วมกับโรงเรียน Ecommerce Education School จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการตลาดสินค้า
ชุมชนออนไลน์ eBay & Amazon โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้น ให้ ความรู้และฝึกปฏิบั ติ เรื่อง การตลาด
ออนไลน์เพื่อจะนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันและงานอดิเรก อีกทั้งยังเป็นการสานต่อตลาดผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ให้เป็นที่รู้จักในตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น
จานวน 35 คน จัดขึ้น ณ ห้อง 7-114/2 อาคารวิทยาศาสตร์ตลาดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.5 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “การจัดการโรคแมลงด้วยชีววิธี”
ใน วั น ที่ 28-29 สิ งห าค ม 25 61 ค ณ ะท รั พ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การ
จัดการโรคแมลงด้วยชีววิธี” โดยมี ดร.ประภาษ กาวิชา คุณอัญชัน ไตรธิเลน และ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีย์เผด็จ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา
และการสกัด สารสมุ น ไพรโดยใช้ วั ส ดุท้ องถิ่น เพื่ อใช้ ป้ องกัน กาจั ด โรคแมลงศัต รูม ะเขือเทศ โดยวิธีการ
ดังกล่าวสามารถทาได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ความรู้นี้สามารถนาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ใน
การปลูกมะเขือเทศให้มีคุณภาพดีต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น
จานวน 30 คน จัดขึ้น ณ ศาลาการประชุม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศคุณภาพสูง อาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
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2. การดาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
2.1 กิจกรรมรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก (เขื่อนเซเปี่ยน – เซน้าน้อย สปป.ลาว)
ใน วั น ที่ 2 7 ก รก ฎ าค ม 2 5 6 1 ค ณ ะ ท รั พ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก (เขื่อนเซเปี่ ยน – เซน้าน้อย สปป.ลาว) โดยมีผู้แจ้งความจานงและเข้าร่วม
บริจาคสิ่งของเป็นจานวนมากทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนทั่วไป ซึ่งหลังจากรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะทีมงานดาเนินการ นาโดย ดร.พัดชา เศรษฐากา ก็ได้จัดส่งไปช่วยพี่น้องชาวลาว โดยผ่านสถานกงสุล
แขวงสะหวันนะเขต ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ต่อไป
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่รายวิชา “คะลา (ข้อห้าม)
กับการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
การดาเนินการ
ดาเนิ น การในภาคต้น ปี การศึกษา 2560 ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ในรายวิช า
04401521 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์สามารถสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล และสะท้อนออกมา
เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของบทความวิชาการทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลกระทบให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมี
คุณค่า
รูปแบบการดาเนินการ
นิ สิ ต ด าเนิ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ ง คะล า (ข้ อ ห้ า มคนประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยตนเองและดาเนินการเรียงเรียงและสะท้อนออกมาเป็นองค์ความรู้ผ่านบทความ
วิชาการ จานวน 11 บทความวิชาการ ดังนี้
ลาดับ

ชื่อบทความ

นิสิต

1

กลยุทธ์ในรูปแบบคะลามุขปาฐะเกี่ยวกับสุขภาพในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

นายอนุวัฒน์ สุรินราช

2

ภูมิปัญญาการดูแลรักษาโรคไข้หมากไม้ของหมอพื้นบ้าน
ชาวภูไท ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

นางสาววลัยกรณ์ หงษ์ชัย

3

กลยุทธ์กับความเชื่อในการปฏิบัติตัว (คะลา) หญิงหลังคลอด นางสาวศิรินภา ประทุมมัง
ของคนอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน

4

ความเชื่อเรื่องคะลา และการปฏิบัติตัวในหญิงหลังคลอดด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสุ พ รรณิ ก าร์ เกี ย รติ
ธาตรี

5

สมุนไพรคะลาหรือสมุนไพรต้องห้ามในหญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลังคลอด

นายปรเมษฐ์ พรหมพินิจ

6

“คะลา” ปัญหาความเชื่อในช่วงมีประจาเดือน

นางกมลทิพย์ ศรีหานาม

7

“คะลา” กับการคลอดก่อนกาหนด

นางศศิธร พรหมประกาย

8

“คะลา” กับโรคเบาหวานของประชาชน

นางนิภารัตน์ จันทรวงศ์

399
ลาดับ

ชื่อบทความ

นิสิต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9

“คะลา” แนวทางในการกินดีมีสุข (ภาพดี)

นางเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย

10

“คะลา” กับการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด

นางสาวศศินภา หัศกรรจ์

11

20 เรื่องคาลา จาไปสอนเด็กเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

นางสาวยุภารัตน์ สาระภาค

1.2 ชื่อโครงการ : กิจกรรมแอโรบิคประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนเชียงเครือ
การดาเนินการ
ดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน - สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ นิ สิตศึกษาศิลปะและวัฒ นธรรมท้ องถิ่น ในชุ มชนรอบมหาวิท ยาลัย และน ามาบูรณาการ
ร่วมกับการออกกาลังกายแบบแอโรบิคสากล และนาไปสู่การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมี
คุณค่า
รูปแบบการดาเนินการ
นิสิตดาเนินการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน 17 ชุมชน รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและนามาบูรณาการร่วมกับการออกกาลังกายแบบแอโรบิคสากล
ซี่งผลการดาเนินการ ได้ชุดกิจกรรมแอโรบิคประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนเชียงเครือ จานวน
17 ชุดกิจกรรมโดยมีอาจารย์และบุคลากรเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรม
ลาดับ

ชุดกิจกรรมแอโรบิคประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน

หมู่บ้าน

1

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการทอผ้ามัดหมี่

บ้านเชียงเครือ

2

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการฟ้อนราตอนรับแขกและอาคันตุกะ

บ้านโพนสว่าง

3

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการราผีหมอ

บ้านดอนเชียงบาล

4

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการรามวยโบราณ

บ้านหนองหอย

5

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมวิถีชีวิตคนลุ่มน้าหนองหาร

บ้านดอนเชียงคูน

6

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการฟ้อนราแหย่ไข่มดแดง

บ้านหนองสนม

400
ลาดับ

ชุดกิจกรรมแอโรบิคประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน

หมู่บ้าน

7

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการทอผ้า

บ้านป่าหว้าน

8

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการท่อเสื่อกก

บ้านทุ่งมน

9

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการทาข้าวฮางงอก

บ้านโคกสว่าง

10

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการฟ้อนราของประชาชน

บ้านนาคาไฮ

11

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

บ้านโนนเบ็ญ

12

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมมหรสพหลังจากการเก็บเกี่ยว

บ้านโนนศาลา

13

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการท่อเสื่อ

บ้านดอนเชียงบาลใหญ่

14

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการทาเครื่องปั้นดินเผา

บ้านเชียงเครือวัดใหญ่

15

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการทาเครื่องจักรสาน

บ้านทุ่งมนพัฒนา

16

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการทาบายศรีสู่ขวัญ

บ้านป่าหว้านทุง่ พัฒนา

17

บูรณาการกับ เรื่อง กิจกรรมการลงแขกดานา เกี่ยวข้าว

บ้านหนองหอยใหม่
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2. การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม : กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
2.1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพน้าของระบบประปาชุมชน คุณภาพน้า
ทิ้งของระบบระบบบาบัดน้าเสียชุมชน และระบบบาบัดมลพิษอากาศในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดโครงการบริการชุมชนในการพัฒนาและตรวจคุณภาพน้าของประชาชน
ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยตรวจคุณภาพน้าทิ้งของระบบบาบัดน้าเสียชุมชน และระบบบาบัดมลพิษ
อากาศ โดย อาจารย์ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้าเสีย หรือน้าทิ้งที่ ผ่านระบ บบาบั ดได้
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยน้าทิ้งสู่แหล่งน้าอื่นหรือสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีจานวน 10 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน
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3. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม : กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค
3.1 : กิ จ กรรมท านุ บ ารุง วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โครงการสาธารณสุ ข ศาสตร์ สื บ สานประเพณี
สงกรานต์พื้นบ้านสกลนคร “ซิดน้าน้องพี่ ฮีตวิถีสกลนคร”
การดาเนินการ
ดาเนินการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (วันที่จัดกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์พื้นบ้านสกลนครอย่างมีคุณค่า
รูปแบบการดาเนินการ
นิสิตดาเนินการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์
พื้นบ้านสกลนคร พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดเป้าหมายโดยมีอาจารย์และบุคลากรเป็นที่
ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรม

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ

นางสาวยุพา วงษ์อุบล

ผู้อานวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทำ

นายนพพล ศรีสมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

แหล่งข้อมูล คณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ และกอง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์

นายนพพล ศรีสมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

กองแผนงำน สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โทร. 02-942-8158 ภำยใน : 644705 โทรสำร 02-942-8160
http://www.planning.ku.ac.th
https://www.facebook.com/plankaset

