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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ สร้างสมรรถนะกำ�ลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสร้างต้นแบบสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR : Corporate Social Responsibility ทัง้ ต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ
ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยคณะ สำ�นัก สถาบัน ได้รว่ มกันจัดกิจกรรม CSR ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวมถึง 316 กิจกรรม ซึง่ ประกอบ
ด้วยกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และการบริจาค
ความรั บ ผิ ด ชอบของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ต่อสังคม ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและชุมชนให้มี
ความเข้ มแข็ งอย่า งยั่งยืน เป็นเรื่องสำ�คัญ ที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์จะต้องสร้างความตระหนักให้กบั นิสติ และบุคลากร
ผ่านกิจกรรม โครงการ อย่างเป็นระบบและรูปธรรมสืบเนื่อง
ต่อไป

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
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บทสรุป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานในกำ�กับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 66 ก วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำ�การสอน ทำ�การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมเพือ่ นำ�พาชุมชน สังคม และประเทศชาติไปสูก่ ารพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด�ำ เนินภารกิจหลักไปพร้อมกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ มุง่ เน้น
การจัดกิจกรรม และโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตในภูมิภาค ได้แก่ กิจกรรม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
การบริจาค และกิจกรรมอื่นๆ รวบรวมนำ�มาจัดทำ�หนังสือรายงานการดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility Report : CSR) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำ�นวน 42 ส่วนงาน มีโครงการและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องจำ�นวน 316
โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
• ภาพรวมมหาวิทยาลัย จากทุกวิทยาเขต จำ�นวน 42 ส่วนงาน ประกอบด้วย
		
กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 96 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 148 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 72 เรื่อง
• วิทยาเขตบางเขน จำ�นวน 26 ส่วนงาน แบ่งเป็น
		
กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 62 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 108 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 41 เรื่อง
• วิทยาเขตกำ�แพงแสน จำ�นวน 8 ส่วนงาน แบ่งเป็น
		
กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 21 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 25 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 19 เรื่อง
• วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำ�นวน 4 ส่วนงาน แบ่งเป็น
		
กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 7 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 11 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 9 เรื่อง
• วิทยาเขตศรีราชา จำ�นวน 4 ส่วนงาน แบ่งเป็น
		
กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 6 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ 4 เรื่อง
		
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริจาค 3 เรื่อง
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ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำ�เนินการตามภารกิจเพื่อสนองนโยบายการ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างสมรรถนะกำ�ลังคนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน พร้อมการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักจริยธรรมและ
การจัดการทีด่ ี มีความรับผิดชอบสังคมและสิง่ เเวดล้อม เพือ่ เป้าหมายอันจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนทัง้ ทีว่ ทิ ยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำ�แพงแสน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตศรีราชา และ โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รวม 48 ส่วนงาน 29 คณะ 2 วิทยาลัย
4 สถาบัน 5 สำ�นักงาน 6 สำ�นัก และ 2 ศูนย์ (ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่มา https://www.ku.ac.th/th/statistical-data )

ข้อมูลวิทยาเขต
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีพน้ื ที่ 848 ไร่ ประกอบด้วยส่วนงาน 15 คณะ 2 วิทยาลัย 1 สำ�นักงาน 4 สำ�นัก 4 สถาบัน และ 1 ศูนย์
ที่ตั้ง : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8200-45
โทรสาร : 0-2942-8151-3
เว็บไซต์ : www.ku.ac.th
ก่อตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน มีพื้นที่ 7,951 ไร่ ประกอบด้วยส่วนงาน 5 คณะ 1 สำ�นักงาน 2 สำ�นัก และ 1 ศูนย์
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำ�คัญ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว สำ�นักส่งเสริมและฝึกอบรม
กำ�แพงแสน ศูนย์เครือ่ งจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถานีวจิ ยั ประมง กำ�แพงแสน และโรงพยาบาลสัตว์ กำ�แพงแสน ซึง่ ครอบคลุมการดำ�เนินงาน
ของโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ จังหวัดราชบุรีด้วย
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำ�บลกำ�แพงแสน อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ห่างจากจังหวัดนครปฐมไปตามถนนสายนครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) เป็นระยะทาง
ประมาณ 28 กิโลเมตร
โทรศัพท์ : 0-3434-15550-3 , 0-2942-8003-19
โทรสาร : 0-3435-1395
เว็บไซต์ : www.kps.ku.ac.th
ก่อตั้ง : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ ณ อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 4,488 ไร่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 และเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาให้จงั หวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทัง้ สนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการ
แก่โครงการตามพระราชดำ�ริ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางพัฒนาการเกษตรแบบก้าวหน้า ประกอบด้วยส่วนงาน
4 คณะ 1 สำ�นักงาน
ที่ตั้ง : เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำ�บลเชียงเครือ อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
ตั้งอยู่ที่สนามบินเก่า บ้านเชียงเครือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทาง
หมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม)
โทรศัพท์ : 0-4272-5000 หน่วยประสานงานวิทยาเขต โทร 0-2942-8999
โทรสาร : 0-4272-5013
เว็บไซต์ : www.csc.ku.ac.th
พื้นที่ : บริเวณวิทยาเขต 4,000 ไร่ หนองหารน้อย 700 ไร่
ก่อตั้ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539
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ข้อมูลวิทยาเขต
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทีร่ องรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

กำ�ลังคนในเขตภูมภิ าคชายฝัง่ ตะวันออก ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภูมภิ าคตะวันออก ประกอบด้วยส่วนงาน 5 คณะ
1 สำ�นักงาน ตั้งอยู่ ณ อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 199 ไร่
ที่ตั้ง : เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลทุ่งสุขลา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4
โทรสาร : 0-3835-1169 0-3835-1169
เว็บไซต์ : www.src.ku.ac.th
พื้นที่ : 199 ไร่
ก่อตั้ง : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2542

• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 761 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเห็นชอบ

สนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการจัดตั้งฯ ภายใต้มติ ครม. ในการอนุมัติหลักการในการขยายวิทยาเขตมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค
(8 ตุลาคม 2539) โดยเริม่ จัดการศึกษามาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2542 มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ มี าตรฐานและมุง่ สูค่ วามเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการของภาคกลาง
ตอนล่าง
ที่ตั้ง : เลขที่ 98 หมู่ 11 ตำ�บลโคกคราม อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3552-1260 หรือ 02 942 8200-45 ต่อ 622966
โทรสาร : 0-3552-1260
เว็บไซต์ : www.sbc.ku.ac.th
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2539
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โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนา ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม
ทางภูมปิ ญ
ั ญา ทีเ่ พียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน เป็นผูช้ น้ี �ำ ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ทด่ี ขี องสังคม เพือ่ ความคงอยู่
ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา และเพิม่ ขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. สร้างสมรรถนะกำ�ลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย
3. สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

เป้าประสงค์
1. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
และมีศักยภาพสามารถตอบโจทย์การพัฒนาทางการเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง สัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. มหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำ�เนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

อัตลักษณ์
สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน		

เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลก

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 คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร
(Knowledgeable Man) และ องค์ความรู้ (KnowledgeBody)
• ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) หมายถึง ความหลากหลาย (Multidisciplines) ของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ
(Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน
• ความกินดีอยูด่ ขี องชาติ (the Well-being of Nation) หมายถึง ความเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็งของสังคม
(Strength) ความสมดุลของสิง่ แวดล้อม (Equilibrium) และความมัน่ คง (Security) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความมัน่ คงด้านอาหารของธรรมชาติ
ซึ่ง “ชาติ” หมายความครอบคลุมถึงประชาชนผืนแผ่นดิน
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Identity of Kasetsart University) : IDKU
สำ�นึกดี
(Integrity)

มุ่งมั่น
(Determination)

สร้างสรรค์
(Knowledge Creation)

สามัคคี
(Unity)

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล
• สำ�นึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
• มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทำ�งานและ
ในการปฏิบัติใด ๆ
• สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้ มีความสามารถ ในการสร้าง
มูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
• สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำ�งานเป็นทีม และ สามารถบูรณาการเชื่อม
โยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ค่านิยมหลัก (Core Value)
“มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ของงาน สืืบสานสามััคคีี มีีคุุณธรรม”
1. มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ของงาน (Efficiency) : ความมุ่่�งมั่่�นจะปฏิิบััติิงานให้้ดีี หรืือให้้เกิินมาตรฐาน มีีความรัับผิิดชอบต่่อภาระงาน
ที่่�ได้้รับั มอบหมาย มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ พััฒนาตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ สนใจใฝ่่หาความรู้้� มีีภาวะผู้้�นำ�ำ ในตนเอง มีีความสามารถในการสื่่�อสาร
สามารถนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการปฏิิบััติิงานได้้อย่่างเหมาะสม
2. สืืบสานสามััคคีี (Synergy) : ความตั้้�งใจที่่�จะทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น เป็็นส่่วนหนึ่่�งในทีีมงาน หน่่วยงานหรืือองค์์กร โดยผู้้�
ปฏิิบััติิมีีฐานะเป็็นสมาชิิกในทีีมและเป็็นหััวหน้้าทีีมได้้ และ ความสามารถในการสร้้างและดำำ�รงรัักษาสััมพัันธภาพกัับสมาชิิกในทีีม
3. มีีคุุณธรรม (Integrity) : ขยััน ประหยััด ซื่่�อสััตย์์ มีีวิินััย สุุภาพ สะอาด สามััคคีี และมีีน้ำำ��ใจ
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพ สิง่ แวดล้อมในด้าน วิชาการ และการมีสว่ นร่วม
ตลอดจนการสร้างจิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีของนิสิต บุคลากร ตลอดจน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และสังคม เพื่อเป็นแบบอย่าง
สถาบันการศึกษาชั้นนำ�ที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน และประชาคมโลก โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. การปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ ชีีวภาพ และ
โครงสร้้างพื้้�นฐานของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ให้้เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
2. การส่่งเสริิมการลดการใช้้พลัังงานและการใช้้พลัังงาน
ทดแทนภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
3. การสนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศโลกจากสภาวะเรืือนกระจก แก่่นิิสิิต
และบุุคลากร
4. การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการจััดการเพื่่�อลดปััญหาขยะ
KU Photo CLUB
หรืือของเสีียด้้วยการลดการใช้้การใช้้ซ้ำ��ำ และการแปรสภาพเพื่่�อนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ รวมทั้้�งเร่่งรััดการลดมลพิิษภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
6. การเร่่งรััด ปรัับปรุุง และสนัับสนุุนระบบขนส่่งมวลชน
5. การส่่งเสริิมการลดการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��และการสนัับสนุุน
การบริิหารจััดการน้ำำ��ภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ ให้้มีีประสิิทธิิภาพ และการส่่งเสริิมการใช้้และการให้้บริิการระบบ
ขนส่่ งมวลชน รถจัั กรยาน และเส้้นทางเดิิ นภายในมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์
7. การสนัับสนุุนการจััดการศึึกษา และการวิิจัยั ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
8. การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
เป็็นต้้นแบบและแหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมสู่่�ชุุมชน
9. การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการสร้้างความร่่วมมืือด้้านวิิชาการ
การจัั ด การการพัั ฒ นา และการสร้้ า งเทคโนโลยีี แ ละนวัั ต กรรม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่ า งมหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ กั ั บ องค์์ ก ร
ทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
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ความหมายของ “Corporate Social Responsibility (CSR)
“Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิง่ แวดล้อมขององค์กร คือการดำ�เนินกิจการ
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประเภทของ CSR
In process หมายถึง
			
After process หมายถึง
			
As Process หมายถึง

กิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและสิง่ แวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการ
พนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เกีย่ วกับการดำ�เนินงานขององค์กรโดยตรง
เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา,การรณรงค์สร้างจิตสำ�นึก, การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
องค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยไม่มงุ่ หวังผลกำ�ไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ

หลักแนวคิดของ CSR
1. การกำ�กับดูเเลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำ�รายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

ระดับของ CSR
ระดับ 1 Mandatory Level:
				
ระดับ 2 Elementary Level:
				
ระดับ 3 Preemptive Level:
				
				
ระดับ 4 Voluntary Level:		
				

www.csr.com

ข้อกำ�หนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การทีธ่ รุ กิจคำ�นึงถึงความสามารถในการอยูร่ อดและให้ผลตอบเเทน
แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำ�ไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำ�ไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การทีธ่ รุ กิจสามารถสร้างผลกำ�ไรแก่ผถู้ อื หุน้ ได้ในอัตราทีเ่ หมาะสม
และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้
ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ
ความสมัครใจ หมายถึง การดำ�เนินธุรกิจควบคูก่ บั การปฏิบตั ติ ามเเนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจ
ไม่ได้ถกู เรียกร้องจากสังคม ซึง่ การประกอบธุรกิจอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมุง่ ประโยชน์ของสังคมเป็นสำ�คัญ
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บางเขน
คณะเกษตร
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมเพาะกล้้าผััก....เพาะความศรััทธาที่่�ชุมุ ชนบ้้านก้้อ
(ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารให้้แก่่ชุุมชนบ้้านก้้อ
ซึ่่�งมีีปัญ
ั หาการบุุกรุุกเผาป่่าต้้นน้ำำ��ในอุุทยานแห่่งชาติิแม่่ปิงิ ในพื้้�นที่่� จัังหวััดลำำ�พูนู
ทำำ�ให้้เกิิดฝุ่่�นขนาดเล็็กที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ มีีมูลู เหตุุจากความไม่่พออยู่่�พอกิิน
ของราษฎรในพื้้�นที่่� โดยส่่งเสริิมให้้ชาวบ้้านในชุุมชนบ้้านก้้อปลููกผัักไว้้บริิโภคเอง
ในครััวเรืือนโดยไม่่ต้้องซื้้�อหา
รายละเอีียด : ภาควิิชาพืืชสวนจััดหาเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักที่่�ชาวบ้้านชอบ
บริิโภคกัันทั้้�งผัักกิินใบและกิินผล ทั้้�งที่่�อายุุสั้้�นและอายุุยาว รวม 6 ชนิิด ไปแจก
ให้้กัับชาวบ้้าน เพื่่�อนำำ�ไปปลููกในพื้้�นที่่�ว่่างของครััวเรืือน ช่่วยให้้มีีผัักไว้้บริิโภคเอง
โดยไม่่ ต้ ้ อ งซื้้�อหา และจัั ด บรรยายและปฏิิ บั ั ติ ิ การเตรีี ย มวัั ส ดุุ เ พาะกล้้ า
การหยอดเมล็็ดผััก และการย้้ายต้้นกล้้าผัักลงในถาดอนุุบาล ในวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน
พ.ศ. 2563 โดยมีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม จำำ�นวน 80 คน

	ชื่่�อโครงการ : ทััศนศึึกษาแหล่่งเรีียนรู้้�ในชุุมชน (สถานีีวิจัิ ยั เพชรบููรณ์์
ศููนย์์วิิจััยและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างความรู้้�และประสบการณ์์
ให้้แก่่นัักเรีียน
รายละเอีียด : เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง การปลููกผััก
ผลไม้้ต่่างๆ ของสถานีี เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างความรู้้�และประสบการณ์์
ในการเรีียนรู้้�จากสถานที่่�จริิงให้้แก่่เด็็ก ณ สถานีีวิจัิ ยั เพชรบููรณ์์ (แปลงทดลอง
บ้้านเข็็กน้้อย) ตำำ�บลเข็็กน้้อย อำำ�เภอเขาค้้อ จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ในวัันที่่� 11
กัันยายน พ.ศ. 2563 โดยกลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ นัักเรีียน ระดัับปฐมวััย จำำ�นวน
50 คน และครููผู้้�ควบคุุม 2 ท่่าน จากศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กบ้้านชััยชนะ
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : ศึึกษาทััศนศึึกษาแหล่่งการเรีียนรู้้� ระดัับประถมศึึกษา
(ช่่วงชั้้�น 1) โรงเรีียนบ้้านทัับเบิิกร่่วมใจ (สถานีีวิิจััยเพชรบููรณ์์ ศููนย์์วิิจััยและ
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีประสบการณ์์ในการเรีียนรู้้�จาก
สถานที่่�จริิง 2. เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้รัับความรู้้� และเกิิดความสนุุกสนานเพลิิดเพลิิน
3. เพื่่�อให้้นักั เรีียนสามารถแก้้ไขปััญหาในการทำำ�งานได้้ 4. เพื่่�อให้้นักั เรีียนสามารถ
อยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีความสุุข
รายละเอีียด : เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเลี้้�ยงกบ เลี้้�ยงปลา
เลี้้�ยงปูู และวิิธีกี ารปลููกผััก ผลไม้้ต่า่ งๆ ของสถานีีฯ เพื่่�อให้้นักั เรีียนมีีประสบการณ์์
ในการเรีียนรู้้�จากสถานที่่�จริิง ให้้ความรู้้� ความสนุุกเพลิิดเพลิิน และสามารถอยู่่�ร่ว่ มกัับ
ผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีความสุุข ณ สถานีีวิิจััยเพชรบููรณ์์ (แปลงทดลองบ้้านทัับเบิิก)
ตำำ�บลวัังบาล อำำ�เภอหล่่มเก่่า จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ในวัันที่่� 18 กัันยายน พ.ศ. 2563
โดยกลุ่่�มเป้้ า หมาย คณะครูู แ ละนัั ก เรีี ย น จากโรงเรีี ย นบ้้ า นทัั บ เบิิ ก ร่่ ว มใจ
จำำ�นวน 147 คน

	ชื่่�อโครงการ : โครงการพััฒนาสถานีีวิจัิ ยั ดอยปุุย ทุุกพุุธแรกของเดืือน
(สถานีีวิจัิ ยั ดอยปุุย ศููนย์์วิจัิ ยั และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นคงยั่่�งยืืน และสร้้างความ
สามััคคีีในหมู่่�คณะ ทำำ�งานเป็็นทีีม
รายละเอีียด : บุุคลากรสถานีีวิิจััยดอยปุุย ช่่วยกัันพััฒนาสถานีีฯ
ณ ลานบวกห้้า และสวนสองแสน สถานีีวิิจััยดอยปุุย อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ของทุุกพุุธแรกของเดืือน จำำ�นวน 30 คน
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : โครงการสััปดาห์์พััฒนาและปลููกต้้นไม้้ คณะเกษตร
ประจำำ�ปีี พ.ศ.2563 (สถานีีวิิจััยดอยปุุย ศููนย์์วิิจััยและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
การเกษตร คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ให้้มีีความร่่มรื่่�น
สะอาดและสวยงามและเพื่่�อสร้้างความสามััคคีีในหมู่่�คณะ
รายละเอีียด : หัั วหน้้ าสถานีีวิิ จัั ย ดอยปุุ ย และบุุ คลากรของสถานีี
วิิจััยดอยปุุย จำำ�นวน 30 คน ร่่วมกัันพััฒนาและปลููกต้้นไม้้ คณะเกษตร ประจำำ�ปีี
2563 เมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริิเวณสวนสองแสน และสวนบุุญรอด
สถานีีวิิจััยดอยปุุย จัังหวััดเชีียงใหม่่

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : การแปรรููปไข่่เป็็ดเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร (ภาควิิชา
คหกรรมศาสตร์์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ไข่่เป็็ด
ที่่�ได้้จากฟาร์์มของสภาเกษตรกรจัังหวััดนครปฐมที่่�มีีปัญ
ั หาไข่่เป็็ดเหลืือจำำ�นวนมาก
จากสถานการณ์์โควิิด-19
รายละเอีียด : จััดทำำ�การเผยแพร่่เป็็นวีีดีีโอสาธิิตการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์
ไข่่เป็็ดแปรรููป โดยเผยแพร่่ออนไลน์์ ผ่่าน URL: https://www.youtube.com/
watch?v=9QwpcuLontA&feature=youtu.be เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ สมาชิิกสภาเกษตรกรจัังหวััดนครปฐม และผู้้�สนใจทั่่�วไป
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คณะเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : การเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�อง “ภััยเงีียบ เสี่่�ยงตาบอด
ช่่วง Work from home และเรีียนออนไลน์์” (ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์
สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสาเหตุุ วิิธีีการประเมิิน
ตนเองและแนวทางป้้องกััน รวมทั้้�งโภชนาการเพื่่�อปกป้้องจอประสาทตา
จากแสงสีีฟ้้า
รายละเอีียด : ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ สาขาอาหารและโภชนาการ
ร่่วมกัับคณะเกษตร จััดทำำ�การเผยแพร่่ความรู้้� ผ่่านรายการ FOA Live
โดยเผยแพร่่ อ อนไลน์์ ผ่่ า น URL: https://fb.watch/1w-pTlgRzj/
เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ บุุคลากรมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ และผู้้�สนใจทั่่�วไป

	ชื่่�อโครงการ : การเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�อง “สาธิิตการทำำ�เครปเค้้กเมล่่อน
หวานฉ่ำำ��ๆ ทำำ�ได้้ที่่�บ้า้ น” (ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ สาขาอาหารและโภชนาการ
คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ด้า้ นคุุณค่่าทางโภชนาการของเมล่่อน
และการนำำ�เมล่่อนไปสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และรายได้้ พร้้อมทั้้�งสาธิิตการทำำ�เครปเค้้กเมล่่อน
รายละเอีียด : สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์
ร่่วมกัับคณะเกษตร จััดทำำ�การเผยแพร่่ความรู้้�ผ่า่ นรายการ FOA Live โดยเผยแพร่่
ออนไลน์์ ผ่่าน URL: https://www.facebook.com/watch/?v=299696111431822
เมื่่�อวัันที่่� 4 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ ประชาชนผู้้�สนใจทั่่�วไป
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คณะเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : การเสวนาเรื่่�อง “โภชนาการเพื่่�อการเสริิมสร้้าง
ภููมิคุ้้�ิ มกััน” (ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้� เกี่่�ยวกัับโภชนาการเพื่่�อการ
เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน และประเมิินภาวะโภชนาการให้้กัับผู้้�สนใจทั่่�วไป
รายละเอีียด : สาขาอาหาร และโภชนาการ ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์
ร่่วมกัับคณะเกษตร และห้้างสรรพสิินค้้า The mall จััดกิิจกรรมต่่างๆ
ภายใต้้งาน “The Mall Lifestore Kaset Fun Fair” ณ ห้้างสรรพสิินค้้า
The mall สาขางามวงศ์์วาน เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน พ.ศ. 2563 โดยอาจารย์์
ดร.กานต์์สุดุ า วัันจัันทึึก เป็็นวิิทยากร กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ ผู้้�สนใจทั่่�วไป จำำ�นวน
50 คน และผู้้�เข้้ารัับการประเมิินภาวะโภชนาการ จำำ�นวน 200 คน

	ชื่่�อโครงการ : การสาธิิตประกอบอาหารว่่างไทยโบราณ “ม้้าฮ่่อ”
(ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้� และสาธิิตประกอบอาหารว่่าง
ไทยโบราณ เมนููม้้าฮ่่อ ให้้กัับผู้้�ที่่�สนใจ
รายละเอีียด : สาขาอาหาร และโภชนาการ ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์
ร่่วมกัับคณะเกษตร และห้้างสรรพสิินค้้า The mall จััดกิิจกรรมต่่างๆ ภายใต้้งาน
“The Mall Lifestore Kaset Fun Fair” ณ ห้้างสรรพสิินค้้า The mall สาขา
งามวงศ์์วาน เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ ผู้้�สนใจทั่่�วไป
จำำ�นวน 30 คน

17

คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : เวทีีถ่่ายทอดการจััดการความรู้้�ลดต้้นทุุนการผลิิตข้้าว
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ และมัันสำำ�ปะหลััง และกิิจกรรมกลุ่่�มเคลื่่�อนใจเคลื่่�อนความคิิดด้้วย
Smart A4 (ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ถ่่ายทอดความรู้้�เรื่่�อง Smart A4 ดิิน ปุ๋๋�ย เทคโนโลยีี
ปุ๋๋�ยสั่่�งตััด และปุ๋๋ย� ตามค่่าวิิเคราะห์์ดินิ โดย ดร.รุ่่�งโรจน์์ พิิทักั ษ์์ด่า่ นธรรม ฝ่่ายบริิการ
วิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิิทยาเป็็นวิิทยากรเผยแพร่่ความรู้้�
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยา ได้้ถ่า่ ยทอดความรู้้�
เพื่่�อวางยุุทธศาสตร์์การพััฒนาด้้านการเกษตรของอำำ�เภอวััดโบสถ์์ จัังหวััดพิิษณุุโลก
กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ เจ้้าหน้้าที่่� และเกษตรกร จำำ�นวน 80 คน ในวัันที่่� 21 - 22
ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อำำ�เภอวััดโบสถ์์ จัังหวััดพิิษณุุโลก

	ชื่่�อโครงการ : โครงการจััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�ด้้านดิิน และปุ๋๋�ยของ
วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มปุ๋๋�ยสั่่�งตััดบ้้านเหมกเดิินตามรอยพ่่อ (ภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยา
คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เรื่่�อง ดิิน ปุ๋๋�ย และ เทคโนโลยีีปุ๋๋�ยสั่่�งตััด
โดย ดร.รุ่่�งโรจน์์ พิิทัักษ์์ด่่านธรรม ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิิทยา
เป็็นวิิทยากรเผยแพร่่ความรู้้�
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยาได้้ถ่า่ ยทอดความรู้้�
ให้้กัับสมาชิิกวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มปุ๋๋�ยสั่่�งตััดบ้้านเหมกเดิินตามรอยพ่่อ จำำ�นวน
35 คน ในวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ณ ศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง
ตำำ�บลเกาะทวด อำำ�เภอปากพนััง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : การพัั ฒ นานัั ก ส่่ ง เสริิ ม การเกษตรดิิ น ปุ๋๋� ย มืื อ อาชีี พ
ด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม (ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพิ่่�มพููนความรู้้�และทัักษะด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รับั ผิิดชอบงานดิินปุ๋๋ย� เพื่่�อการเป็็นนัักส่่งเสริิมด้้านดิินและปุ๋๋ย� มืืออาชีีพ
ในการขัับเคลื่่�อนงานศููนย์์จััดการดิินปุ๋๋�ยชุุมชน (ศดปช.) อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รายละเอีียด : ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา ได้้ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�
จากสำำ�นัักงานส่่งเสริิมและพััฒนาการเกษตรที่่� 1-6 สำำ�นัักงานเกษตรพื้้�นที่่� กทม.
สำำ �นัั กงานเกษตรจัั งหวัั ด สำำ�นัั กงานเกษตรอำำ�เภอ ศูู นย์์ ส่่ งเสริิ มเทคโนโลยีี
การเกษตรด้้านอารัักขาพืืช และเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนกลาง รวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 120 คน
ในวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ในหััวข้้อเรื่่�องการวิิเคราะห์์ดินิ และการพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางดิิน

	ชื่่�อโครงการ : โครงการจััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�ด้า้ นเกษตร/พระยาบัันลืือ
สร้้างสุุขจากดิินอยุุธยา/โรงเรีียนเกษตรกร (ภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เรื่่�องเทคโนโลยีีปุ๋๋�ยสั่่�งตััด
รายละเอีียด : ดร. รุ่่�งโรจน์์ พิิทัักษ์์ด่่านธรรม ให้้ความอนุุเคราะห์์
สนัั บ สนุุ น โครงการพัั ฒ นาอาชีี พ อย่่ า งยั่่�งยืื น ในพระราชดำำ�ริิ ส มเด็็ จ พระ
กนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ให้้ความรู้้�เกษตรกรเรื่่�องเทคโนโลยีีปุ๋๋ย� สั่่�งตััด เมื่่�อวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
ณ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพระยาบัันลืือ อำำ�เภอลาดบััวหลวง จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : จััดทำำ�สื่่�อวีีดิทัิ ศั น์์เทคโนโลยีีปุ๋๋ย� สั่่�งตััด (ภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยา
คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : จััดทำำ�สื่่�อวีีดิิทััศน์์เทคโนโลยีีปุ๋๋�ยสั่่�งตััด
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยา ได้้เผยแพร่่ความรู้้�
เพื่่�อการขยายผลความสำำ�เร็็จการใช้้เทคโนโลยีีปุ๋๋�ยสั่่�งตััดในการลดต้้นทุุนในการ
ผลิิตข้้าวโพด ในพื้้�นที่่� 9 อำำ�เภอของจัังหวััดพิิษณุุโลก โดยมหาวิิทยาลััยนเรศวร
ในวัันที่่� 4-5 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ณ คลิินิิกดิินบางระกำำ�

	ชื่่�อโครงการ : เวทีีถ่า่ ยทอดการจััดการความรู้้�ลดต้้นทุุนการผลิิตข้้าว
ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ และมัันสำำ�ปะหลััง และกิิจกรรมกลุ่่�มเคลื่่�อนใจเคลื่่�อนความคิิด
ด้้วย Smart A4 (ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เรื่่�อง Smart A4 ดิิน ปุ๋๋ย� เทคโนโลยีีปุ๋๋ย� สั่่�งตััด
และปุ๋๋�ยตามค่่าวิิเคราะห์์ดิิน
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิิทยา ได้้จััดเวทีี
การจััดการความรู้้� เพื่่�อวางยุุทธศาสตร์์การพััฒนาด้้านการเกษตรของอำำ�เภอ
วััดโบสถ์์ จัังหวััดพิิษณุุโลก ในวัันที่่� 21 - 22 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อำำ�เภอวััดโบสถ์์
จัังหวััดพิิษณุุโลก
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้กับั เกษตรกรผู้้�นำำ�โครงการ
ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร (ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา
คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เรื่่�อง Smart A4 ดิิน ปุ๋๋ย� และ เทคโนโลยีีปุ๋๋ย� สั่่�งตััด
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยา ได้้ถ่า่ ยทอดความรู้้�
ให้้กัับเกษตรกรตำำ�บลคลองพระยาบัันลืือ นัักวิิชาการส่่งเสริิมการเกษตร อำำ�เภอ
ลาดบััวหลวง จำำ�นวน 40 คน ในวัันที่่� 24 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลคลองพระยาบัันลืือ ตำำ�บลคลองพระยาบัันลืือ อำำ�เภอลาดบััวหลวง
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

	ชื่่�อโครงการ : การให้้สัมั ภาษณ์์หัวั ข้้อการสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างดิินเพื่่�อเพิ่่�ม
ผลผลิิตทางการเกษตร (ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เรื่่�อง ดิิน ปุ๋๋ย� เทคโนโลยีีปุ๋๋ย� สั่่�งตััด และปุ๋๋ย�
ตามค่่าวิิเคราะห์์ดิิน
รายละเอีียด : ฝ่่ายแผนงานและสร้้างสรรค์์รายการ/ข่่าวของสถานีีวิทิ ยุุ
กระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ สััมภาษณ์์ ดร.รุ่่�งโรจน์์ พิิทักั ษ์์ด่า่ นธรรม
หััวข้้อการสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างดิินเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร ในรายการ “เปิิดบ้้าน
การเกษตร”ออกอากาศเมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00-11.30 น.
ดำำ�เนิินรายการโดย คุุณกมลวรรณ สิิงห์์ชาติิ
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : การให้้สัมั ภาษณ์์หัวั ข้้อการตรวจวิิเคราะห์์ดินิ ด้้วยตนเอง
และคำำ�แนะนำำ�การใช้้ปุ๋๋ย� (ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ ความรู้้�เรื่่�อง ดิิ น ปุ๋๋� ย เทคโนโลยีี ปุ๋๋� ยสั่่�งตัั ด และ
เกษตรทฤษฎีีใหม่่
รายละเอีียด : ฝ่่ายแผนงานและสร้้างสรรค์์รายการ/ข่่าวของสถานีีวิทิ ยุุ
กระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ สััมภาษณ์์ ดร.รุ่่�งโรจน์์ พิิทักั ษ์์ด่า่ นธรรม
หััวข้้อการตรวจวิิเคราะห์์ดินิ ด้้วยตนเองและคำำ�แนะนำำ�การใช้้ปุ๋๋ย� ในรายการ “เปิิดบ้้าน
การเกษตร”ออกอากาศเมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00-11.30 น.
ดำำ�เนิินรายการโดย คุุณกมลวรรณ สิิงห์์ชาติิ

	ชื่่�อโครงการ : ทำำ�ไมต้้องวิิเคราะห์์ดิินก่่อนใส่่ปุ๋๋�ย??? และขั้้�นตอนการสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างดิินในนาข้้าว พืืชไร่่ และไม้้ผล
(ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เกษตรกรและบุุคคลทั่่�วไปเรื่่�องการสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างดิิน และความสำำ�คัญ
ั ของการวิิเคราะห์์ดินิ ก่่อนใส่่ปุ๋๋ย�
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยาร่่วมถ่่ายทำำ�คลิิปวีีดีโี อ เรื่่�องทำำ�ไมต้้องวิิเคราะห์์ดินิ ก่่อนใส่่ปุ๋๋ย� ??? และขั้้�นตอน
การสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างดิินในนาข้้าว พืืชไร่่ และไม้้ผล โดยได้้เผยแพร่่ใน Facebook Live ของคณะเกษตรเพื่่�อให้้เกษตรกร และบุุคคลทั่่�วไป
ที่่�สนใจได้้รับั ชม ในวัันที่่� 17 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารวชิิราณุุสรณ์์ คณะเกษตร
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : การตรวจสอบธาตุุอาหารหลัักของพืืช ความเป็็นกรด-ด่่างของดิิน และการหาคำำ�แนะนำำ�การใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีด้ว้ ยตนเอง
(ภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เกษตรกรและบุุคคลทั่่�วไปเรื่่�องการใช้้ชุุดตรวจสอบดิินอย่่างง่่าย และการหาคำำ�แนะนำำ�การใช้้ปุ๋๋�ยเคมีี
ด้้วยตนเอง
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิทิ ยาร่่วมถ่่ายทำำ�คลิิปวีีดีโี อ เรื่่�องการตรวจสอบธาตุุอาหารหลัักของพืืช ความเป็็นกรดด่่างของดิิน และการหาคำำ�แนะนำำ�การใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีด้ว้ ยตนเอง โดยได้้เผยแพร่่ใน Facebook Live ของคณะเกษตรเพื่่�อให้้เกษตรกร และบุุคคลทั่่�วไป
ที่่�สนใจได้้รับั ชม ในวัันที่่� 18 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารวชิิราณุุสรณ์์ คณะเกษตร

	ชื่่�อโครงการ : โครงการลููกพระดาบส สมุุทรปราการ (ภาควิิชา
ปฐพีีวิิทยา คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : ให้้ความรู้้�เรื่่�อง ดิิน ปุ๋๋�ย และเทคโนโลยีีปุ๋๋�ยสั่่�งตััด
รายละเอีียด : ฝ่่ายบริิการวิิชาการภาควิิชาปฐพีีวิิทยาได้้ถ่่ายทอด
ความรู้้� ในหลัักสููตรเทคโนโลยีีปุ๋๋ย� สั่่�งตััดของโครงการลููกพระดาบส เมื่่�อวัันที่่� 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้้ องฝึึ กอบรม อาคารอเนกประสงค์์ โครงการ
ลููกพระดาบส สมุุทรปราการ กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ เกษตรกร จำำ�นวน 50 คน
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : ฝึึกอบรมหลัักสููตรการผลิิตและการแปรรููปข้้าวโพด
หวานอิินทรีี 2 แบบครบวงจรโดยความร่่วมมืือระหว่่างศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวโพดและข้้าวฟ่่าง
แห่่งชาติิ คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์และสหกรณ์์นิคิ มแคนดง จำำ�กัดั
(ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวโพดและข้้าวฟ่่างแห่่งชาติิ คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ในการผลิิตและการแปรรููป
ข้้าวโพดหวานอิินทรีี2 แบบครบวงจร
รายละเอีียด : ศููนย์์วิิจััยข้้าวโพดและข้้าวฟ่่างแห่่งชาติิ ได้้จััดฝึึกอบรม
เมื่่�อวัันที่่� 16 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สหกรณ์์นิิคมแคนดง จำำ�กััด อำำ�เภอสตึึก
จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมเป็็นเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวโพดหวานอิินทรีี 2
ในโครงการของนิิคมแคนดง จำำ�นวน 28 ราย

	ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมการผลิิตข้้าวโพดหมัักคุุณภาพสููง
โดยความร่่วมมืือระหว่่างศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวโพด และข้้าวฟ่่างแห่่งชาติิและธนาคาร
เพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตรนครราชสีีมา (ศููนย์์วิิจััยข้้าวโพดและ
ข้้าวฟ่่างแห่่งชาติิ คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : ถ่่ า ยทอดองค์์ ค วามรู้้�ในการผลิิ ต ข้้ า วโพดหมัั ก
คุุณภาพสููง
รายละเอีียด : ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวโพดและข้้าวฟ่่างแห่่งชาติิ ได้้จัดั ฝึึกอบรม
วัันที่่� 18 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศููนย์์วิิจััยข้้าวโพดและข้้าวฟ่่างแห่่งชาติิ
คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ฝึึกอบรมให้้กับั เกษตรกร จากอำำ�เภอ
ปากช่่อง จำำ�นวน 23 ราย อำำ�เภอสีีคิ้้�ว 21 ราย อำำ�เภอสููงเนิิน 16 ราย อำำ�เภอ
ปัักธงชััย 13 ราย และอำำ�เภอครบุุรีี 24 ราย รวม 116 ราย
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : การผลิิตกล้้วยหอมทองอิินทรีีย์ด้์ ว้ ยระบบเกษตรอััจฉริิยะ
ในบริิเวณใกล้้แนวสายส่่งไฟฟ้้าแรงสููง (ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรในเรื่่�องการผลิิตกล้้วย
ด้้วยระบบ Smart Farm และ การผลิิตปุ๋๋�ยชีีวภาพ ในการผลิิตแบบอิินทรีีย์์
รายละเอีียด : ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ร่่วมกัับ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศ ดำำ�เนิินการจััดอบรมการผลิิตกล้้วยหอม
ทองอิินทรีีย์์ด้้วยระบบเกษตรอััจฉริิยะให้้แก่่เกษตรกร และผู้้�สนใจ จำำ�นวน 2 รุ่่�น
รุ่่�นละ 50 คน รวมเป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 100 คน โดยจััดอบรมที่่� วิิทยาลััยเทคนิิค
ปทุุมธานีี และสวนกล้้วยหอมทองอิินทรีีย์์ ตำำ�บลระแหง อำำ�เภอลาดหลุุมแก้้ว
จัังหวััดปทุุมธานีี รุ่่�นที่่� 1 จััดอบรมวัันที่่� 12 กัันยายน พ.ศ. 2563 และ รุ่่�นที่่� 2
จััดอบรม วัันที่่� 13 กัันยายน พ.ศ. 2563

	ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์จากมููลหนอนไหมมาใช้้ประโยชน์์
ทางการเกษตรเพื่่�อความยั่่�งยืืนของชุุมชนที่่�ปลููกหม่่อนเลี้้�ยงไหม (ภาควิิชา
พืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสร้้ า งชุุ ม ชนต้้ น แบบการใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
มููลหนอนไหมเพื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้แก่่เครืือข่่ายผู้้�ผลิิตหนอนไหมอื่่�นๆ
รายละเอีียด : ภาควิิชาพืืชสวน ได้้จัดั ฝึึกอบรมเรื่่�อง “การใช้้ผลิิตภััณฑ์์
จากมููลหนอนไหมมาใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตร” ได้้แก่่ ปุ๋๋�ยมููลหนอนไหม
ปุ๋๋�ยหมัักมููลหนอนไหม และสารส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของพืืช วัันเสาร์์ที่่� 1
สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้้านเกษตรกรปลููกหม่่อน
เลี้้�ยงไหมพญาราม ตำำ�บลเพี้้�ยราม อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์ มีีผู้้�เข้้าร่่วม
ฝึึกอบรมทั้้�งหมด จำำ�นวน 70 คน
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คณะเกษตร
ชื่่�อโครงการ : โครงการการฟื้้น� ฟููและเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิตพืืชประจำำ�ถิ่่�น
คุ้้�งบางกระเจ้้าและการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์ (ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อฝึึ ก อบรมให้้ ป ระชาชนทั่่�วไปสามารถผลิิ ต ผัั ก
ได้้อย่่างมีีคุุณภาพได้้เอง
รายละเอีียด : ภาควิิชาพืืชสวนร่่วมกัับบริิษัทั ปตท. จำำ�กัดั ดำำ�เนิินโครงการ
ปลููกผัักพระราชทานภายใต้้โครงการ Our Khung Bangkachao โดยจััดการ
ฝึึกอบรมเรื่่�องการผลิิตผัักคุุณภาพให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกระเจ้้า
แบ่่งเป็็น 3 รุ่่�น คืือ วัันศุุกร์์ที่่� 28 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 วัันจัันทร์์ที่่� 21 กัันยายน
พ.ศ. 2563 และวัั น จัั น ทร์์ ที่่� 28 กัั น ยายน พ.ศ. 2563 ณ คุ้้�งบางกระเจ้้ า
จัังหวััดสมุุทรปราการ มีีผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมครั้้�งละ จำำ�นวน 50 - 80 คน

	ชื่่�อโครงการ : ศููนย์์เรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร
ปีีงบประมาณ 2563 (ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็ น วิิ ท ยากร บรรยายให้้ ค วามรู้้�ในเรื่่�อง
การเก็็บเกี่่�ยวและการปฏิิบัติั ิหลัังการเก็็บเกี่่�ยว (ไม้้ผลทุุเรีียน)
รายละเอีียด : ผู้้�จััดโครงการนี้้�คืือสำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอแก่่งคอย
โดยจััดอบรมให้้ความรู้้�เรื่่�อง “การเก็็บเกี่่�ยวและการปฏิิบััติิหลัังการเก็็บเกี่่�ยว
(ไม้้ผลทุุเรีียน)” แก่่เกษตรกรผู้้�ปลููกทุุเรีียนในอำำ�เภอแก่่งคอยจำำ�นวน 30 คน
ในวัั นที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ sunkatop รีี สอร์์ ท ตำำ �บลชะอม
อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี
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คณะเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : แนวทางการแก้้ไขปััญหาราคาผลิิตผลเกษตรตกต่ำำ��
อย่่างเป็็นระบบ (ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นวิิทยากร ให้้ความรู้้�และข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์
ราคาพืืชผลทางการเกษตรในปััจจุุบันั และแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาพร้้อมทั้้�งแนะแนว
ทางในปลููกไม้้ผลเศรษฐกิิจที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ในความสนใจของเกษตรกร
รายละเอีียด : ผู้้�จััดโครงการนี้้�คืือคณะกรรมาธิิการแก้้ไขปััญหาราคา
ผลผลิิ ต เกษตรกรม สภาผู้้�แทนราษฎร โดยจัั ด การสัั ม มนาให้้ ค วามรู้้�เรื่่�อง
“แนวทางการปลููกไม้้ผลเพื่่�อทดแทนพืืชเกษตรที่่�ราคาตกต่ำำ��” แก่่เกษตรกรในจัังหวััด
นครสวรรค์์ จำำ�นวน 2,200 คน ในวัันที่่� 14 กัันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศููนย์์ประชุุม
นานาชาติิ มหาวิิทยาลััยราชภััฎนครสวรรค์์ ตำำ�บลย่่านมััทรีี อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
นครสวรรค์์

	ชื่่�อโครงการ : ห้้องเรีียนกลางสวน (ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่เกษตรกรและผู้้�สนใจทั่่�วไป เกี่่�ยวกัับ
การปลููกไม้้ผลในภาชนะ
รายละเอีียด : ภาควิิชาพืืชสวน จััดอบรมให้้ความรู้้�และสาธิิต
“การปลููกไม้้ผลในภาชนะ”แก่่เกษตรกรและผู้้�สนใจทั่่�วไป จำำ�นวน 2 รุ่่�น
รุ่่�นละ 25 คน รวมจำำ�นวน ผู้้�เข้้ าอบรม 50 คน จัั ดขึ้้�นในวัั นที่่� 27 และ
28 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 ณ เรืื อนองุ่่�นปวิิ ณ ปุุ ณศรีี และแปลงทดลอง
2 ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ กรุุงเทพฯ
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คณะเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : ห้้องเรีียนกลางสวน (ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่เกษตรกรและผู้้�สนใจทั่่�วไป เกี่่�ยวกัับ
การขยายพัันธุ์์�ไม้้ผล
รายละเอีียด : ภาควิิชาพืืชสวน จััดอบรมให้้ความรู้้�และสาธิิต “การขยาย
พัันธุ์์�ไม้้ผล” แก่่เกษตรกรและผู้้�สนใจทั่่�วไป จำำ�นวน 2 รุ่่�น รุ่่�นละ 30 คน รวมจำำ�นวน
ผู้้�เข้้าอบรม 60 คน จััดขึ้้�นในวัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ. 2563 และวัันที่่� 1 ตุุลาคม
พ.ศ. 2563 ณ แปลงทดลอง 2 ภาควิิชาพืื ชสวน คณะเกษตร มหาวิิ ทยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ กรุุงเทพฯ

	ชื่่�อโครงการ : การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวและเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิติ ภููทับั เบิิก
(สถานีีวิจัิ ยั เพชรบููรณ์์ ศููนย์์วิจัิ ยั และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นัักเรีียนอธิิบายการประกอบอาชีีพการปลููก ดููแล เก็็บเกี่่�ยว
และการแปรรููปกาแฟได้้ถููกต้้อง
2. เพื่่�อให้้นักั เรีียนเกิิดทัักษะการทำำ�งานกลุ่่�ม ความชำำ�นาญในการปลููก ดููแล
เก็็บเกี่่�ยว และแปรรููปกาแฟ
3. เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถนำำ�กาแฟมาสร้้าง
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อต่่อยอดเป็็นอาชีีพได้้
4. เพื่่�อให้้นักั เรีียนมีีทักั ษะการสื่่�อสารภาษาไทยในการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
แปรรููปกาแฟ
รายละเอีียด : ศููนย์์วิิจััยและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร ให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับเมล็็ดพัันธุ์์�กาแฟ การเตรีียมดิินเพื่่�อปลููกกาแฟ การดููแลต้้นกาแฟ
หลัังปลููก การเก็็บกาแฟ การคั่่�ว การบด และการแปรรููปกาแฟเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ
(การชงกาแฟร้้ อนและเย็็ น) พร้้ อมทั้้�งอุุ ปกรณ์์ประกอบการบรรยายอบรม
ให้้กัับนัักเรีียนในระดัับมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 – 6 จำำ�นวน 100 คน ในวัันที่่� 17 - 18
สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรีียนบ้้านทัับเบิิกร่่วมใจ ตำำ�บลวัังบาล อำำ�เภอหล่่มเก่่า
จัังหวััดเพชรบููรณ์์
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คณะเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : การปลููกข้้าวไร่่แบบนาขั้้�นบัันไดในพื้้�นที่่�สููง ภููทับั เบิิก
(สถานีี วิ ิ จั ั ย เพชรบูู ร ณ์์ ศูู น ย์์ วิ ิ จั ั ย และถ่่ า ยทอดเทคโนโลยีี ก ารเกษตร
คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกษตรกรปลููกข้้าวแบบนาขั้้�นบัันได
และปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีการทำำ�เกษตรแบบเดิิม
รายละเอีียด : บุุ ค ลากรของสถานีี วิ ิ จั ั ย เพชรบูู ร ณ์์ ไ ด้้ สำ ำ � รวจ
แปลงนาขั้้�นบัันไดที่่�ปลููก พบปััญหาเรื่่�องโรคไหม้้ โดยให้้คำ�ำ แนะนำำ� วิิธีกี ารแก้้ปัญั หา
และการป้้องกัันแก่่เกษตรกร ได้้แก่่ นายศึึก แซ่่หลอ และ นางยั่่�ว แซ่่สง
เพื่่�อส่่งเสริิมการปลููกข้้าวแบบนาขั้้�นบัันไดบนภููทัับเบิิกให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป ณ
แปลงเกษตรกรที่่�เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มนาขั้้�นบัันได หมู่่�บ้้านภููทับั เบิิก ตำำ�บลวัังบาล
อำำ�เภอหล่่มเก่่า จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ในวัันที่่� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ชื่่�อโครงการ : โครงการจััดนิิทรรศการ “ทรััพยากรไทย: 	วััตถุุประสงค์์ :
ชาวบ้้านไทยได้้ประโยชน์์ ” (สถานีีวิจัิ ยั ดอยปุุย ศููนย์์วิจัิ ยั
1. เพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิกรมสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการเกษตร คณะเกษตร)
พระเทพรััตราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ในวโรกาสพระชนมพรรษา 64 พรรษา
และพระบรมวงศานุุวงศ์์ทุุกพระองค์์
2. เพื่่�ออนุุรัักษ์์และส่่งเสริิมการเพาะขยายพัันธุ์์�และการปลููกต้้นไม้้
เพื่่�อประโยชน์์ให้้มีีใช้้สอยในประเทศอย่่างยั่่�งยืืน
3. เพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณและความหลากหลายทางพัันธุุกรรมของพืืชผััก
และต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ อัันจะส่่งผลให้้มีปี ริิมาณและความหลากหลายทางชีีวภาพ
เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมทั้้�งส่่งเสริิมสภาพภููมิิทััศน์์และสภาพแวดล้้อมให้้อุุดมสมบููรณ์์
มีีความชุ่่�มชื้้�นและเป็็นแหล่่งทรััพยากรต้้นน้ำำ��ลำำ�ธารที่่�ดีีต่่อไป
รายละเอีียด : ผู้้�เข้้าชมนิิทรรศการ “ทรััพยากรไทย: ชาวบ้้านไทย
ได้้ประโยชน์์” ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 29 พฤศจิิกายน – 5 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิิทยาลััย
ราชมงคลอีีสาน หนองระเวีียง จัังหวััดนครราชสีีมา จำำ�นวน 880 คน โดยเป็็นกลุ่่�ม
ข้้าราชการทหาร ตำำ�รวจ พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ อาจารย์์มหาวิิทยาลััย นิิสิติ นัักศึึกษา
ในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดนครราชสีีมาและจัังหวััดใกล้้เคีียง และได้้มีกี ารแจกจ่่ายต้้นม่่วง
เทพรััตน์์ จากการเพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อพืืชให้้แก่่ผู้้�เข้้าเยี่่�ยมชมนิิทรรศการ จำำ�นวน
200 ต้้น ต้้นสตรอว์์เบอร์์รีีพัันธุ์์�พระราชทาน 80 จำำ�นวน 500 ต้้น และต้้นราสพ์์
เบอร์์รีี พัันธุ์์�อิิริก้ิ ้า จำำ�นวน 180 ต้้น
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คณะเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมเกษตรกร เรื่่�อง การพััฒนาองค์์ความรู้้�
เพื่่�อส่่งเสริิมการผลิิตพลัับภายใต้้ชุดุ (สถานีีวิจัิ ยั ดอยปุุย ศููนย์์วิจัิ ยั และถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีการเกษตร คณะเกษตร)
โครงการวิิจััยและพััฒนาพัันธุ์์�และเทคโนโลยีีการผลิิตพลัับในเขต
พื้้�นที่่�สููงภาคเหนืือตอนบน
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อนำำ�เทคโนโลยีีองค์์ความรู้้� นวััตกรรมที่่�ได้้จากผลงานวิิจััย
นำำ�ไปฝึึกอบรมส่่งเสริิมเผยแพร่่และ ถ่่ายทอดสู่่�เกษตรกรครััวเรืือน และชุุมชน
ผู้้�ปลููกพลัับ ผู้้�ประกอบการด้้านการตลาดผลผลิิตทางการเกษตร นัักวิิจััย
นัักวิิชาการเกษตร เจ้้าหน้้าที่่�ส่่งเสริิมการเกษตร ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดจนผู้้�สนใจ
2. เพื่่�อพััฒนาระบบธุุรกิิจเกษตรเกี่่�ยวพลัับในเขตพื้้�นที่่�สููงภาคเหนืือ
ตอนบน
3. เพื่่�อผลิิตสื่่�อสารสนเทศ สำำ�หรัับฝึึกอบรม เรื่่�องการพััฒนาระบบ
การผลิิตพลัับบนที่่�สููงในเขตภาคเหนืือตอนบนส่่งเสริิมเผยแพร่่และ ถ่่ายทอด
สู่่�เกษตรกรครััวเรืือน
รายละเอีียด : เกษตรกรจากอำำ�เภอเมืืองปาย จัังหวััดลำำ�ปาง จำำ�นวน
40 ราย ได้้เข้้ารัับการฝึึกอบรม เรื่่�อง การพััฒนาองค์์ความรู้้� เพื่่�อส่่งเสริิม
การผลิิตพลัับ ภายใต้้ชุดุ โครงการวิิจัยั และพััฒนาพัันธุ์์�และเทคโนโลยีีการผลิิตพลัับ
ในเขตพื้้�นที่่�สููงภาคเหนืือตอนบน จำำ�นวน 40 ราย ณ อาคารฝึึกอบรมสถานีีวิจัิ ยั
ดอยปุุย และแปลงปลููกพลัับสวนสองแสน เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม พ.ศ. 2563
	ชื่่�อโครงการ : “The Mall LifestoreKaset Fun Fair ” (ภาควิิชา
คหกรรมศาสตร์์ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เป็็ น การเผยแพร่่ ค วามรู้้�และส่่ ง เสริิ ม กิิ จ กรรม
ในครอบครััว
รายละเอีียด : ภาควิิชาคหกรรมศาสตร์์ สาขาอาหารและโภชนาการ
สาธิิตเผยแพร่่ความรู้้� 2 เรื่่�อง คืือ 1. กระถางปลููกต้้นไม้้ DIY จากขวดพลาสติิก
ที่่�ใช้้แล้้วให้้เป็็นกระถางปลููกต้้นไม้้ประหยััดเวลารดน้ำำ�� 2. แป้้งปั้้�นเปลี่่�ยนสีี
สาธิิตการทำำ�แป้้งปั้้�น หรืือแป้้งโดว์์ เพื่่�อเป็็นของเล่่นเสริิมพััฒนาในเด็็กปฐมวััย
กลุ่่�มเป้้าหมายคืือผู้้�ที่่�เข้้ามารัับบริิการในห้้างฯ และสนใจกิิจกรรม จำำ�นวนผู้้�ร่ว่ ม
กิิจกรรมประมาณ 20 - 30 คน ห้้างสรรพสิินค้้าเดอะมอลล์์ สาขางามวงศ์์วาน
เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน พ.ศ. 2563
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คณะเกษตร
3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรม “พืืชสวนรวมใจ บรรเทาภััยโควิิด-19” (ภาควิิชา
พืืชสวน คณะเกษตร)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่ ว ยบรรเทาความเดืื อ ดร้้ อ นของประชาชน
ในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 โดยบููรณาการความร่่วมมืือจากคณาจารย์์
บุุคลากร ศิิษย์์เก่่า และหน่่วยงานต่่าง ๆ
รายละเอีียด : ภาควิิชาพืืชสวนร่่วมกัับสำำ�นัักพััฒนาชุุมชน กทม.
แจกเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักที่่�ได้้รัับบริิจาคจากบริิษััทผู้้�ผลิิตและผู้้�สนัับสนุุนอื่่�น ๆ ระหว่่าง
เดืือนพฤษภาคม – สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้้รับั เงิินบริิจาคทั้้�งสิ้้�น 15,100 บาท และ
การสนัับสนุุนเมล็็ดพัันธุ์์�จากบริิษัทั ฉั่่�วย่่งเซ้้งพัันธุ์์�พืชื จำำ�กัดั บริิษัทั ซิินเจนทา ซีีดส์์ จำำ�กัดั
และบริิษััทอีีสท์์ เวสท์์ ซีีด จำำ�กััด สามารถแจกจ่่ายเมล็็ดพัันธุ์์�ผััก

คณะประมง
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : เยาวชนรุ่่�นใหม่่ ร่่วมใจรัักษ์์ทรััพยากรหน้้าบ้้าน
เพื่่�อคืืนปููม้้าสู่่�ทะเลไทย ภายใต้้โครงการ “การสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�ธนาคารปูู
และเครืือข่่ายชุุมชนปููม้้าเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตปููม้้า (Portunus pelagicus)
ในพื้้�นที่่�ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่่� 2)”
	วััตถุุประสงค์์ : 1 เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการ
ทรััพยากรทางทะเล และสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ให้้กับั เยาวชนในชุุมชน 2 เพื่่�อช่่วยฟื้้น� ฟูู
ทรััพยากรปููม้้าในอ่่าวบางสน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ความมั่่�นคงในการประกอบอาชีีพ
ประมงแก่่ชุุมชนประมงในท้้องถิ่่�นและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
รายละเอีียด : สถานีีวิจัิ ยั ประมงคลองวาฬ ศููนย์์บริิหารงานวิิจัยั และ
สนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมง ร่่วมกัับธนาคารปููม้า้ กลุ่่�มคืืนลููกปููม้า้ สู่่�อ่า่ วบาง
สน ดำำ�เนิินการโครงการ “เยาวชนรุ่่�นใหม่่ ร่่วมใจรัักษ์์ทรััพยากรหน้้าบ้้าน เพื่่�อ
คืืนปููม้า้ สู่่�ทะเลไทย” เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการธนาคารปููม้า้ ชุุมชนเกิิดประโยชน์์
สููงสุุดตามเป้้าประสงค์์ของการจััดตั้้�งธนาคารปููชุมุ ชน รวมไปถึึงเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการทรััพยากรทางทะเล และสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ให้้กับั
เยาวชนในชุุมชนอย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อไป มีีกรอบระยะเวลาดำำ�เนิินการ 6 เดืือน
โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม – ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้้�งนี้้� ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้้ ดำ ำ � เนิิ น กิิ จ กรรม จำำ � นวน 2 ครั้้�ง โดยมีี ค รูู แ ละนัั ก เรีี ย น
เข้้าร่่วมกิิจกรรม รวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 100 คน
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คณะประมง
	ชื่่�อโครงการ : คืืนปููม้า้ สู่่�ทะเลไทย ภายใต้้โครงการ “การสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�
ธนาคารปููและเครืือข่่ายชุุมชนปููม้้าเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตปููม้้า (Portunus pelagicus)
ในพื้้�นที่่�ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่่� 2)”
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อส่่ ง เสริิ ม การอนุุ รั ั ก ษ์์ ท รัั พ ยากรทางทะเล
และสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับชุุมชน 2. เพื่่�อช่่วยฟื้้�นฟููทรััพยากรปููม้้าในจัังหวััดชลบุุรีี
และระยอง สู่่�การทำำ�ประมงอย่่างยั่่�งยืืน
รายละเอีียด : สถานีีวิิจััยประมงศรีีราชา ศููนย์์บริิหารงานวิิจััยและ
สนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมง ได้้จััดทำำ�กิิจกรรมคืืนปููม้้าสู่่�ทะเลไทย โดยดำำ�เนิิน
การปล่่อยลููกปููม้า้ ที่่�เพาะได้้จากศููนย์์เรีียนรู้้�ธนาคารปููม้า้ สถานีีวิจัิ ยั ประมงศรีีราชา
ลงสู่่�ทะเลบริิเวณชายหาดหน้้าสถานีีฯ เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ปล่่อยลููกปููม้า้
ระยะ Young crab จำำ�นวน 1,032 ตััว วัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ปล่่อยลููกปููม้า้
ระยะ Young crab จำำ�นวน 250 ตััว และระยะ Zoea 5,000,000 ตััว และ
วัันที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ปล่่อยลููกปููม้า้ ระยะ Young crab จำำ�นวน 210 ตััว
และระยะ Zoea 2,000,000 ตััว มีีบุุคลากรและนิิสิิตฝึึกงานเข้้าร่่วมกิิจกรรม
โดยรวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 20 คน

	ชื่่�อโครงการ : ธนาคารปููม้้าชุุมชนเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรปููม้้า
ในพื้้�นที่่�ทะเลไทย ภายใต้้โครงการ“การสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�ธนาคารปููและ
เครืือข่่ายชุุมชนปููม้้าเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตปููม้้า (Portunus pelagicus) ในพื้้�นที่่�
ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่่� 2)”
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และพััฒนาศัักยภาพ
ของชาวประมงพื้้�นบ้้านในการดำำ�เนิินกิิจกรรมธนาคารปููม้า้ ชุุมชนเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์
ทรััพยากรปููม้้าในพื้้�นที่่�ทะเลไทย
รายละเอีียด : สถานีีวิจัิ ยั เพื่่�อการพััฒนาชายฝั่่�งอัันดามััน ศููนย์์บริิหาร
งานวิิจััยและสนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมง ดำำ�เนิินการจััดฝึึกอบรมถ่่ายทอด
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสถานภาพ การใช้้ประโยชน์์ และคุุณค่่าของทรััพยากรปููม้้า
แนวทางการฟื้้�นฟููทรััพยากรปููม้้า การบ่่มเพาะลููกปููม้้า การเพาะฟัักปููม้้า
และการบริิหารจััดการธนาคารปููม้า้ ชุุมชน ให้้แก่่ชาวประมงพื้้�นบ้้านและสมาชิิก
กลุ่่�มธนาคารปููม้้าชุุมชน ในพื้้�นที่่�จัังหวััดระนอง พัังงา ภููเก็็ต และกระบี่่�
ระหว่่างเดืือน กรกฎาคม – กัันยายน พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 15 ชุุมชน รวม 15 ครั้้�ง
รวมผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 217 คน
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คณะประมง
	ชื่่�อโครงการ : การปลููกสร้้างไม้้มีีค่่าในระบบสวนสมรมบนพื้้�นฐาน
เสริิมสร้้างนิิเวศ ความหลากหลายชีีวภาพและเศรษฐกิิจชุุมชน
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อส่่งเสริิมและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการ
ปลููกไม้้มีีค่่า การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและสร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียวในพื้้�นที่่�เอกสารสิิทธิ์์�หรืือ
พื้้�นที่่�สาธารณะของชุุ ม ชน 2. เพื่่�อส่่ ง เสริิ ม การรัั ก ษาฐานพัั น ธุุ ก รรมพืื ช
ความหลากหลายทางชีีวภาพของไม้้ท้้องถิ่่�น สร้้างความสมดุุลของระบบนิิเวศ
และความมั่่�นคงทางด้้านอาหารในชุุมชน 3. เพื่่�อสร้้างรายได้้และเศรษฐกิิจ
ของชุุมชนโดยการบริิหารจััดการและใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน
ในอนาคต
รายละเอีียด : สถานีีวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาชายฝั่่�งอัันดามััน ศููนย์์บริิหาร
งานวิิจัยั และสนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมง ดำำ�เนิินการอบรมและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
เกี่่�ยวกัั บ การปลูู ก ไม้้ มี ี ค่ ่ าในระบบสวนสมรมในภาคทฤษฎีี และภาคปฏิิ บั ั ติ ิ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 6 จัังหวััดภาคใต้้ ได้้แก่่ จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์ ชุุมพร สุุราษฎร์์ธานีี
ระนอง กระบี่่� และพัังงา โดยมีีการจััดอบรม จำำ�นวน 6 รุ่่�น และมีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรม
จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 375 คน ทั้้�งนี้้�โครงการฯ ได้้สนัับสนุุนพรรณไม้้ตามนิิเวศ จำำ�นวน
30,000 กล้้า และผู้้�เข้้าร่่วมโครงการได้้ลงทะเบีียนพื้้�นที่่�สำำ�หรัับปลููกไม้้มีีค่่า
ในระบบสวนสมรมแล้้วมากกว่่า 1,500 ไร่่

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : สััมมนาวิิชาการ สร้้างโอกาสกุ้้�งไทย ด้้วยวิิถีกี ารตลาด
(ผลิิต แปรรููป ตลาด) หลัักการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��โภชนศาสตร์์ อายุุศาสตร์์
โรคสััตว์์น้ำำ�� และปััญญาประดิิษฐ์์
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อที่่�จะให้้ความรู้้�ผู้้�เข้้ารัับฟัังเรื่่�อง ปััญญาประดิิษฐ์์
(AI) กัับการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��	
รายละเอีียด : ภาควิิชาเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ คณะประมง ดำำ�เนิินกิิจกรรม
ที่่�โรงแรมรามาการ์์เดนส์์ กรุุงเทพมหานคร ณ วัันที่่� 21 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
ในงานประกอบด้้วยการสััมมนาเรื่่�อง การเพิ่่�มมููลค่่า ความท้้าทายของอุุตสาหกรรม
วิิถีตี ลาดโภชนศาสตร์์อาหารสััตว์์น้ำ��ำ และการใช้้ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ มีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน
ทั้้�งหมด จำำ�นวน 250 คน
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คณะประมง
	ชื่่�อโครงการ : การสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�ธนาคารปููและเครืือข่่ายชุุมชนปููม้้าเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตปููม้้า (Portunus pelagicus) ในพื้้�นที่่�
ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่่� 2)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อช่่วยฟื้้น� ฟููทรััพยากรปููม้า้ ในอ่่าวไทยและฝั่่�งอัันดามััน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ความมั่่�นคงในการประกอบอาชีีพประมงแก่่ชุมุ ชนประมง
บริิเวณอ่่าวไทยและฝั่่�งอัันดามััน
2. เพื่่�อจััดการความรู้้�และขยายผลการวิิจััยและนวััตกรรมให้้เกิิดธนาคารปููม้้าชุุมชนตามแนวทางที่่�เหมาะสมอย่่างยั่่�งยืืน อีีกทั้้�ง
หนุุนเสริิมธนาคารปููม้า้ ที่่�มีีศักั ยภาพให้้มีโี อกาสไปสู่่�แหล่่งเรีียนรู้้�ชุมุ ชน และ/หรืือให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรักั ษ์์ของชุุมชน รวมไปถึึงคััดเลืือก
ธนาคารปููม้า้ ที่่�มีีศักั ยภาพในการผลิิตลููกปููม้า้ ระยะตััวปูู (first crab) ให้้ดำ�ำ เนิินการผลิิตลููกปููม้า้ ระยะนี้้�ควบคู่่�ไปกัับการปล่่อยลููกปููระยะ Zoea
ที่่�ทำำ�อยู่่�เดิิม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อยกระดัับให้้เป็็น “ธนาคารปููม้้าต้้นแบบของการผลิิตลููกปููม้้าระยะตััวปูู” ต่่อไป
3. เพื่่�อเพิ่่�มความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการทรััพยากรทางทะเล และสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ให้้คนในชุุมชนรวมไปถึึงการสร้้างรายได้้
ให้้กัับชุุมชนที่่�มีีการจััดตั้้�งธนาคารปููม้้า
รายละเอีียด : 1. สถานีีวิิจััยประมงคลองวาฬ ศููนย์์บริิหารงานวิิจััยและสนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมง ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดอบรม
เรื่่�อง การเพาะพัันธุ์์�ปููม้้าเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ และการดำำ�เนิินงานธนาคารปููม้้าชุุมชน ณ สถานีีวิิจััยประมงคลองวาฬ จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 28 คน
2. สถานีีวิจัิ ยั ประมงศรีีราชา ศููนย์์บริิหารงานวิิจัยั และสนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมง ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดอบรม เรื่่�อง การเพาะเลี้้�ยงปููม้า้
คืืนสู่่�ทะเลไทย ณ สถานีีวิิจััยประมงศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 34 คน
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คณะประมง
	ชื่่�อโครงการ : ฝึึกอบรมถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นอาหารสััตว์์น้ำ��ำ แก่่ชุมุ ชน
ประจำำ�ปีบัี ญ
ั ชีี พ.ศ. 2563 (ศููนย์์พัฒ
ั นาเทคโนโลยีีอาหารสััตว์์น้ำ��ำ ศููนย์์บริิหารงานวิิจัยั
และสนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมง)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ า ยทอดความรู้้�และฝึึ ก อบรมเชิิ ง ปฏิิ บั ั ติ ิ ก าร
ด้้านการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางโภชนะในอาหารสััตว์์และเทคนิิคการนำำ�ของเหลืือ
ใช้้จากการเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหารมาเป็็นวััตถุุดิบิ ในการผลิิตอาหารสััตว์์น้ำ��ำ
ต้้นทุุนต่ำ��ำ นำำ�ความรู้้�จากการฝึึกอบรมไปใช้้ประโยชน์์ในทางปฏิิบัติั แิ ละการประกอบอาชีีพ
รายละเอีียด : ศููนย์์พัฒ
ั นาเทคโนโลยีีอาหารสััตว์์น้ำ��ำ ศููนย์์บริิหารงานวิิจัยั
และสนัับสนุุนวิิชาการ คณะประมงดำำ�เนิินการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร จำำ�นวน 2
หลัักสููตร 1 การตรวจวิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางโภชนะในอาหารสััตว์์ด้ว้ ยเครื่่�องมืือ
วิิทยาศาสตร์์ในห้้องปฏิิบัติั กิ าร 2 การผลิิตอาหารสััตว์์น้ำ��ต้
ำ น้ ทุุนต่ำำ�� โดยใช้้ของเหลืือใช้้
จากการเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหารเป็็นวััตถุุดิบิ ในการผลิิตอาหารเม็็ดลอยน้ำำ��
เลี้้�ยงปลา โดยจััดฝึึกอบรมเมื่่�อวัันที่่� 15 กัันยายน พ.ศ. 2563 มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรม
ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 52 คน ประกอบด้้วย นัักศึึกษาและอาจารย์์สาขาเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ
มหาวิิทยาลััยราชภััฏเพชรบุุรีี เกษตรกรและผู้้�สนใจทั่่�วไป

คณะวนศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : ปัันกล้้าเพื่่�อสัังคม
	วััตถุุประสงค์์ : สนัั บสนุุ นกล้้ าไม้้ ป่่ ายืื นต้้ นแก่่ ชาวบ้้ านที่่�ได้้ รัับ
ผลกระทบจากการะบาดของโควิิด-19
รายละเอีียด : ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม – มิิถุุนายน พ.ศ. 2563
สถานีีวิิจััยและฝึึกนิิสิิตวนศาสตร์์ ได้้แก่่ สถานีีวิิจััยและฝึึกนิิสิิตวนศาสตร์์
หาดวนกร จัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์ สถานีีวิจัิ ยั และฝึึกนิิสิติ วนศาสตร์์วังั น้ำำ��เขีียว
จัังหวััดนครราชสีีมา สถานีีวิจัิ ยั และฝึึกอบรมวนเกษตรตราด สถานีีวิจัิ ยั วนศาสตร์์
พัังงา ดำำ�เนิินโครงการ “ปัันกล้้าเพื่่�อสัังคม” และสนัับสนุุนกล้้าไม้้ 8,300 กล้้า
แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโควิิด – 19 จำำ�นวน 78 คน

35

คณะวนศาสตร์
2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : โครงการเรีียนรู้้�การอนุุรักั ษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ เ ยาวชนในอำำ � เภอตะกั่่�วป่่ า จัั ง หวัั ด พัั ง งา
รู้้�ถึึงประโยชน์์ของต้้นไม้้และการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างถููกวิิธีี
รายละเอีียด : วัันที่่� 25 มกราคม พ.ศ. 2563 สถานีีวิจัิ ยั วนศาสตร์์พังั งา
ร่่วมกัับค่่ายเยาวชนมููลนิิธิธิ ารน้ำำ��ใจ บ้้านพรุุเตีียว ได้้จัดั โครงการเรีียนรู้้�การอนุุรักั ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน ณ สถานีีวิจัิ ยั วนศาสตร์์พังั งา แก่่นักั เรีียนในอำำ�เภอตะกั่่�วป่่า
จัังหวััดพัังงา

	ชื่่�อโครงการ : การอบรมถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�โครงการ “การปลููกไม้้มีค่ี า่
ในระบบสวนสมรมบนพื้้�นฐานเสริิมสร้้างนิิเวศ ความหลากหลายชีีวภาพและ
เศรษฐกิิจชุุมชน”
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�การปลููกไม้้มีีค่่าในระบบ
สวนสมรมบนพื้้�นฐานเสริิมสร้้างนิิเวศ ความหลากหลายชีีวภาพและเศรษฐกิิจชุุมชน
แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�ภาคใต้้
รายละเอีียด : ในช่่วงเดืือนมีีนาคม - มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 นายวสัันต์์
จัันทร์์แดง หััวหน้้าสถานีีวิจัิ ยั วนศาสตร์์พังั งา หััวหน้้าโครงการ “การถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมการวิิจัยั : โครงการชุุมชนไม้้มีค่ี า่ ” ได้้จัดั อบรม
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�การปลููกไม้้มีค่ี า่ ในพื้้�นที่่�เกษตร แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่�ภาคใต้้
ทั้้�งหมด 6 รุ่่�น รวมจำำ�นวน 225 คน
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คณะวนศาสตร์
	ชื่่�อโครงการ : การฝึึกอบรมการส่่งเสริิมปลููกไม้้มีีค่่าทางเศรษฐกิิจ
ในรููปแบบวนเกษตร
	วััตถุุประสงค์์ : ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการปลููกพืืชตามระบบวนเกษตร
รายละเอีียด : วัันที่่� 20-21 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 สถานีีวิจัิ ยั และฝึึกอบรม
วนเกษตรตราด จััดฝึึกอบรมโครงการส่่งเสริิมปลููกไม้้มีค่ี า่ ทางเศรษฐกิิจในรููปแบบ
วนเกษตรให้้แก่่เกษตรกร จำำ�นวน 8 หมู่่�บ้้านในพื้้�นที่่� อำำ�เภอสอยดาว และ อำำ�เภอ
โป่่งน้ำำ��ร้้อน จัังหวััดจัันทบุุรีี โดยมีีเกษตรกรร่่วมโครงการกว่่า 100 คน และ
มีีการแจกกล้้าไม้้ยืืนต้้นแก่่ผู้้�ร่่วมอบรมคนละ 50 - 100 ต้้น

	ชื่่�อโครงการ : การฝึึกอบรมการส่่งเสริิมปลููกไม้้มีีค่่าทางเศรษฐกิิจ
ในรููปแบบวนเกษตร
	วััตถุุประสงค์์ : ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการปลููกพืืชตามระบบวนเกษตร
รายละเอีียด : วัันที่่� 15 - 16 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานีีวิิจััยและ
ฝึึกอบรมวนเกษตรตราด จััดฝึึกอบรมโครงการส่่งเสริิมปลููกไม้้มีค่ี า่ ทางเศรษฐกิิจ
ในรููปแบบวนเกษตรให้้แก่่เกษตรกร ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลชำำ�ฆ้้อและตำำ�บลน้ำำ��เป็็น
อำำ�เภอเขาชะเมา จัังหวััดระยอง ณ ศาลาส่่งเสริิมประชาธิิปไตยบ้้านชำำ�ฆ้้อ
และเกษตรกรในพื้้�นที่่�ตำ�ำ บลทุ่่�งควายกิินและทางเกวีียน อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง
ณ ศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงบ้้านตรอกไฟไหม้้ โดยมีีเกษตรกรร่่วมโครงการ
กว่่า 100 คน และมีีการแจกกล้้าไม้้ยืืนต้้นแก่่ผู้้�ร่่วมอบรมคนละ 50 - 100 ต้้น
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คณะวนศาสตร์
	ชื่่�อโครงการ : “การอบรมการใช้้เลื่่�อยยนต์์อย่่างถููกวิิธีตี ามหลัักสากล”
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้เลื่่�อยยนต์์อย่่างถููกต้้องและปลอดภััย
2. เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถเฉพาะทางในการเป็็นวิิทยากร
ฝึึกอบรมในอนาคต
3. เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานทั้้�งในและต่่างประเทศ
รายละเอีียด : ภาควิิชาวิิศวกรรมป่่าไม้้ คณะวนศาสตร์์ จััดโครงการ
อบรมการใช้้เลื่่�อยยนต์์อย่่างถููกวิิธีีตามหลัักสากลให้้แก่่อาจารย์์ นิิสิิต บุุคลากร
และผู้้�สนใจ จำำ�นวน 20 คน ในระหว่่างวัันที่่� 2-6 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สวนป่่า
ทองผาภููมิิ อำำ�เภอทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี

	ชื่่�อโครงการ : โครงการวนศาสตร์์อาสา ปีีการศึึกษา 2563 ครั้้�งที่่�
1/2563 การปลููกป่่าและกิิจกรรมปลููกจิิตสำำ�นึึกอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
บริิเวณบ้้านก้้อ อุุทยานแห่่งชาติิแม่่ปิิง
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเสริิมสร้้างความมีีส่ว่ นร่่วมของคณะวนศาสตร์์และ
บููรณาการความรู้้�ด้า้ นวนศาสตร์์สู่่�ชุมุ ชน/สัังคมในวงกว้้าง เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�
ด้้านการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
และเพื่่�อเป็็นการประชาสััมพัันธ์์คณะวนศาสตร์์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปีี
คณะวนศาสตร์์
รายละเอีียด : คณะวนศาสตร์์ ร่่วมกัับ กลุ่่�มนัักเรีียนทุุนมููลนิิธิิ
อานัันทมหิิดล อุุทยานแห่่งชาติิแม่่ปิิง และกลุ่่�มอนุุรัักษ์์ในพื้้�นที่่�จัังหวััดลำำ�พููน
จำำ�นวนรวมประมาณ 200 คน ร่่วมกัันปลููกต้้นไม้้ (ซึ่่�งเป็็นไม้้ในพื้้�นถิ่่�น ที่่�มีีการ
เพาะเชื้้�อไมคอไรซา เพื่่�อให้้เกิิดเห็็ด ที่่�ชาวบ้้านสามารถเก็็บเพื่่�อรัับประทานได้้
ในอนาคต) บริิเวณ บ้้านก้้อ อุุทยานแห่่งชาติิแม่่ปิิง อำำ�เภอลี้้� จัังหวััดลำำ�พููน
ในพื้้�นที่่�ประมาณ 17 ไร่่ ในวัันที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และปลููกจิิตสำำ�นึกึ
กัับนัักเรีียนชั้้�น ม.1 - 3 โรงเรีียนบ้้านก้้อจััดสรร จำำ�นวนประมาณ 80 คน
ในการเรีียนรู้้�เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับทรััพยากรป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านฐานกิิจกรรม
5 ฐาน ในวัันที่่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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คณะสิ่งแวดล้อม
1. กิิจกรรมด้้านพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสัังคม

	ชื่่�อโครงการ : การศึึกษาดููงานพิิพิธิ ภััณฑ์์พระรามเก้้า กรุุงเทพมหานคร
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของนิิสิติ ทางด้้าน
ทรััพยากรชีีวภาพ
รายละเอีียด : คณาจารย์์ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมคณะสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้พานิิสิติ ระดัับปริิญญาโทและปริิญญาเอก จำำ�นวน 13 คนและคณาจารย์์ จำำ�นวน
4 คน รวม 17 คน เข้้ าศึึ กษาดูู งานนอกสถานที่่� ณ พิิ พิิ ธภัั ณฑ์์พระรามเก้้ า
ในวัันที่่� 13 กัันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น.

	ชื่่�อโครงการ : การศึึกษาดููงานการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
เทศบาลนครนนทบุุรีี
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของนิิสิิต
ทางด้้านทรััพยากรกายภาพ
รายละเอีียด : คณาจารย์์ ภ าควิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ สิ่่� งแวดล้้ อ ม
คณะสิ่่�งแวดล้้ อ ม ได้้ พ านิิ สิ ิ ต ระดัั บ ปริิ ญ ญาโทและปริิ ญ ญาเอก จำำ � นวน
ทั้้�งหมด 13 คนและคณาจารย์์ จำำ�นวน 5 คน รวมจำำ�นวน 18 คน เข้้าศึึกษาดููงาน
นอกสถานที่่� ณ สำำ�นัักงานการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย เทศบาล
นครนนทบุุรีี ในวัันที่่� 20 กัันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น.
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คณะสิ่งแวดล้อม
	ชื่่�อโครงการ : การศึึกษาดููงานสถานแสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� กรุุงเทพฯ
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ของนิิสิติ ทางด้้าน
ทรััพยากรชีีวภาพ
รายละเอีียด : คณาจารย์์ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม คณะสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้พานิิสิติ ระดัับปริิญญาโทและปริิญญาเอก จำำ�นวนทั้้�งหมด 13 คนและคณาจารย์์
จำำ�นวน 5 คน รวมจำำ�นวน 18 คน เข้้าศึึกษาดููงานนอกสถานที่่� ณ สถานแสดง
พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� กรุุงเทพฯ ในวัันที่่� 20 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9:00 – 12:00 น.

	ชื่่�อโครงการ : วิิจััยก่่อนชั้้�นเรีียน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็ น การเตรีี ย มพร้้ อ มให้้ แ ก่่ นิ ิ สิ ิ ต ในระดัั บ
ปริิญญาโท-เอก
รายละเอีียด : คณาจารย์์ ภ าควิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ สิ่่� งแวดล้้ อ ม
คณะสิ่่�งแวดล้้อม ได้้พานิิสิติ ระดัับปริิญญาโทและปริิญญาเอก จำำ�นวนทั้้�งหมด
12 คน และคณาจารย์์ จำำ�นวน 10 คน รวม 32 คน เข้้าร่่วมกิิจกรรมการเตรีียม
ความพร้้อมทางด้้านความรู้้�พื้้�นฐานทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และทััศนคติิทาง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยเริ่่�มต้้นศึึกษาเรื่่�องลุ่่�มน้ำำ��ที่่�เขื่่�อนแก่่ง เขื่่�อนเพชรบุุรีี ชุุมชนในเขต
เทศบาลริิมแม่่น้ำำ��เพชรบุุรีีในเรื่่�องของการตั้้�งถิ่่�นฐานชุุมชน สุุขภาวะชุุมชน
ริิมแม่่น้ำำ��นี้้�รวบรวมน้ำำ��เสีียชุุมชนเทศบาลเมืืองเพชรบุุรีี ในเรื่่�องของน้ำำ��เสีีย
ชุุมชนปากแม่่น้ำำ��เพชรบุุรีี ที่่�อำำ�เภอบ้้านแหลม ในเรื่่�องของนิิเวศวิิทยา และ
สุุดท้้ายที่่�โครงการศึึกษาวิิจัยั และพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ย อัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�หริิ อำำ�เภอบ้้านแหลม จัังหวััดเพชรบุุรีี ในเรื่่�องของการบำำ�บัดั น้ำำ��เสีีย
ชุุมชนและการกำำ�จัดั ขยะ ด้้วยวิิธีธี รรมชาติิช่ว่ ยธรรมชาติิ ในวัันที่่� 15-16 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563
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คณะสิ่งแวดล้อม
2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�	
	ชื่่�อโครงการ : การติิดตามตรวจสอบคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม		
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิสิิ ติ สามารถเก็็บข้้อมููลภาคสนาม ตามดััชนีีชี้้�วัดั
ทางด้้ านคุุ ณภาพสิ่่�งแวดล้้ อม ได้้ แก่่ ทรัั พยากรกายภาพ ทรัั พยากรชีีวภาพ
คุุณค่่าการใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ คุุณค่่าคุุณภาพชีีวิติ และสามารถอธิิบายผลวิิเคราะห์์
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างถููกต้้อง
รายละเอีียด : อาจารย์์จากคณะสิ่่�งแวดล้้อม ได้้ดำ�ำ เนิินการอบรมความรู้้�
ด้้านการเก็็บข้้อมููลภาคสนามทางด้้านคุุณภาพน้ำำ�� และนิิเวศวิิทยา ให้้กัับนิิสิิต
ปริิญญาตรีี จำำ�นวน 196 คน ณ บริิเวณสวนสุุขภาพ หน้้าสระว่่ายน้ำำ��จุุฬาภรณ์์
วลััยลัักษณ์์ มหาวิิทยาลััยเกษศาสตร์์ บางเขน ในวัันที่่� 15 กัันยายน พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : การสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์เพื่่�อจััดหาแหล่่งน้ำำ��ระดัับลึึก
ให้้กับั ชุุมชนในพื้้�นที่่�ขาดแคลนน้ำำ�� พื้้�นที่่�หมู่่�ที่่� 2 บ้้านพุุข่อ่ ย ตำำ�บลหนองมะค่่าโมง
อำำ�เภอด่่านช้้าง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อนำำ�เทคโนโลยีีการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ในการ
สนัับสนุุนการเจาะบ่่อบาดาลระดัับลึึกในพื้้�นที่่�หมู่่�ที่่� 2 บ้้านพุุข่่อย ตำำ�บล
หนองมะค่่าโมง อำำ�เภอด่่านช้้าง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี สร้้างองค์์ความรู้้�และ
ความเข้้าใจที่่�ถูกู ต้้องในการสำำ�รวจน้ำำ��บาดาลด้้วยวิิธีธี รณีีฟิสิิ กิ ส์์ โดยการมีีส่ว่ นร่่วม
ของชุุมชน และเพื่่�อให้้นิสิิ ติ ของภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์พื้้�นพิิภพ คณะวิิทยาศาสตร์์
ได้้เรีียนรู้้�ในการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ระดัับตื้้�น
รายละเอีียด : ดำำ�เนิินการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ด้้วยวิิธีีการวััดสภาพ
ต้้านทานไฟฟ้้า (Resistivity Survey) ในพื้้�นที่่�หมู่่�ที่่� 2 บ้้านพุุข่่อย ตำำ�บล
หนองมะค่่าโมง อำำ�เภอด่่านช้้าง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 30-31 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563 โดยมีีเป้้าหมายในการสนัับสนุุนข้้อมููลในการเลืือกพื้้�นที่่�เจาะสำำ�รวจ
น้ำำ��บาดาลระดัับลึึกของหมู่่�บ้้าน
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คณะวิทยาศาสตร์
2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�	
	ชื่่�อโครงการ : การถ่่ ายทอดองค์์ ความรู้้�การใช้้ หนอนแมลงวัั นลาย
กำำ�จัดั ขยะอิินทรีีย์แ์ ก่่โรงเรีียนและชุุมชนในพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกระเจ้้า อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ			
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�การเลี้้�ยงหนอนแมลงวัันลาย
กำำ�จััดขยะอิินทรีีย์์ให้้แก่่ครูู นัักเรีียน และชุุมชนในพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกระเจ้้า เพื่่�อเป็็น
ต้้นแบบเรีียนรู้้� เพื่่�อเป็็นแนวทางลดมลพิิษจากขยะอิินทรีีย์ใ์ นพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกระเจ้้า
เพื่่�อส่่งเสริิมและสร้้างแนวทางเป็็นอาชีีพสำำ�หรัับเครืือข่่ายชุุมชนและนัักเรีียน
รายละเอีียด : คณะวิิทยาศาสตร์์ได้้จััดอบรมในหััวข้้อชีีววิิทยาและ
ประโยชน์์ของหนอนแมลงวัันลาย การเลี้้�ยงหนอนแมลงวัันลายกำำ�จัดั ขยะอิินทรีีย์์
การดัักแมลงวัันลายจากธรรมชาติิ โดยผู้้�เข้้าร่่วมการอบรม ได้้แก่่ ครูู นัักเรีียน
และชุุมชน ในวัันอาทิิตย์์ที่่� 10, 24 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 และวัันพุุธที่่� 11
ธัันวาคม พ.ศ. 2563

	ชื่่�อโครงการ : การจััดการพุุน้ำำ��ร้้อนในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอนแบบ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชน เพื่่�อเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงส่่งเสริิมสุุขภาพ
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมการ
ตลาดการท่่องเที่่�ยวน้ำำ ��พุ ุร้ ้อนเชิิงส่่งเสริิมสุุขภาพในจัังหวััดแม่่ฮ่ ่องสอน
อัันจะเป็็นประโยชน์์กัับหน่่วยงาน องค์์กร และชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อนำำ�ผล
การวิิจัยั นี้้�ไปพััฒนาส่่งเสริิมแหล่่งพุุน้ำ��ร้
ำ อ้ น ในจัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน อย่่างยั่่�งยืืน
โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
รายละเอีียด : หน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วมการอบรม ได้้แก่่ ที่่�ว่า่ การอำำ�เภอปาย
สำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนอำำ�เภอปาย องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแม่่นาเติิง
องค์์ การบริิ หารส่่ วนตำำ�บลผาบ่่ อง องค์์ การบริิหารส่่ วนตำำ�บลเมืืองแปง
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเมืืองปอน อุุทยานแห่่งชาติิห้้วยน้ำำ��ดััง เขตรัักษา
พัันธุ์์�สัตั ว์์ป่า่ ลุ่่�มน้ำำ��ปาย องค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้สาละวิิน ท่่องเที่่�ยวและกีีฬา
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน กิิจการน้ำำ��พุรุ้ อ้ นสัันกำำ�แพง จัังหวััดเชีียงใหม่่ ปายฮอท
สปริิงสปารีีสอร์์ท ชุุมชนบ้้านไทรงาม อำำ�เภอปาย โดยมีีจำ�ำ นวนผู้้�เข้้าร่่วมการ
อบรมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 43 คน
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	ชื่่�อโครงการ : การเผยแพร่่ความรู้้� “เรีียนรู้้�สู้้� COVID-19”		
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้้านต่่างๆ ตามความเชี่่�ยวชาญ
ของบุุคลากรคณะวิิทยาศาสตร์์ ผ่่านช่่องทาง Facebook: Science KU live
เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจทั่่�วไปสามารถรัับชมการเผยแพร่่ความรู้้� นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้
รายละเอีียด : ระหว่่ างช่่ วงการแพร่่ ระบาดของไวรัั ส COVID-19
ซึ่่�งมีีการประกาศปิิดประเทศเพื่่�อสกััดกั้้�นการแพร่่ระบาดของโรคในประเทศไทย
คณะวิิทยาศาสตร์์ได้้มีีการจััดทำำ�การเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ในรููปแบบคลิิปวิิดีีโอ
ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ Facebook page ในหััวข้้อ มาเล่่นเกมส์์กันั เถอะ (13 เม.ย. 63),
การดููแลอััญมณีีของเรา (13 เม.ย. 63), แค่่ปิดิ อย่่าคิิดว่่าจบ (20 เม.ย. 63), ไวรััสตััวร้้าย
ก่่ อ โรค COVID-19 (27 เม.ย. 63), เครื่่�องช่่ ว ยหายใจในวิิ ก ฤต COVID-19
(5 พ.ค. 63), ธรรมกัับการปรัับตััว : ข้้อคิิดจาก COVID-19 (16 พ.ค. 63)

	ชื่่�อโครงการ : หมู่่�บ้้านนวััตกรรมเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวเชิิงส่่งเสริิม
สุุขภาพพุุน้ำำ��ร้้อนกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวอารยธรรมล้้านนา
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์พุน้ำุ ำ��ร้้อนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิตและเศรษฐกิิจชุุมชน
รายละเอีียด : การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ ด้้านธรณีีนิเิ วศ
ที่่�พุุน้ำำ��ร้้อนโป่่งปููเฟืือง ตำำ�บลแม่่สรวย อำำ�เภอแม่่สรวย จัังหวััดเชีียงราย
ในวัันที่่� 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อบรมนัักสื่่�อความหมายธรรมชาติิ ด้้านวิิทยาศาสตร์์และธรณีีวิทิ ยา
แก่่ชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงส่่งเสริิมสุุขภาพพุุน้ำำ��ร้้อนโป่่งปููเฟืือง
ตำำ�บลแม่่สรวย อำำ�เภอแม่่สรวย จัังหวััดเชีียงราย ในวัันที่่� 27 สิิงหาคม พ.ศ. 2563
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : SciKU Hand Sanitizer เจลล้้างมืืออนามััย		
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อแจกจ่่ า ยเจลล้้ า งมืื อ อนามัั ย กัั บ หน่่ ว ยงานใน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
รายละเอีียด : คณบดีี คณะวิิทยาศาสตร์์ พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร และนิิสิติ
คณะวิิทยาศาสตร์์ มอบเจลล้้างมืืออนามััย ผสมสารสกััดจากมัังคุุด “SciKU hand
sanitizer” ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ทำ�ำ ความสะอาดมืือแบบไม่่ต้อ้ งล้้างน้ำำ�� ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิ
ช่่วยยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของจุุลินิ ทรีีย์แ์ ละแบคทีีเรีีย ผลิิตโดยนิิสิติ ภาควิิชาเคมีี
คณะวิิทยาศาสตร์์ ให้้กัับ อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ในวัันศุุกร์์ที่่� 14
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ณ อาคารสารนิิเทศ 50 ปีี

	ชื่่�อโครงการ : ATOM SHARE ATOM อาสา
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ให้้แก่่นักั เรีียน
รายละเอีียด : จััดกิิจกรรมการถ่่ายทอดความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์
ณ โรงเรีี ย นวัั ดแหลมเขาจัั นทร์์ ตำำ�บลเขาหิิ นซ้้ อน อำำ�เภอพนมสารคาม
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ระหว่่างวัันที่่� 20 – 22 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีีนิิสิิต
เข้้าร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวน 30 คน
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1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการพััฒนาแบบจำำ�ลองสภาพการจราจรบนเส้้นทาง
ท่่องเที่่�ยวและการประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบทางเท้้าและจุุดพัักริิมทาง		
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อทำำ�การศึึกษาและพััฒนาแบบจำำ�ลองสภาพการจราจร
บนเส้้นทางท่่องเที่่�ยวและการประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบทางเท้้า การใช้้งานไหล่่ทาง
และจุุดพัักริิมทางสำำ�หรัับจัักรยาน
รายละเอีียด : โครงการได้้สำำ�รวจสภาพการจราจรบนเส้้นทางหลััก
ในการท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�บางกะเจ้้าเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาแบบจำำ�ลองสภาพการจราจร
(Traffic Simulation) และประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบทางเท้้าและพื้้�นที่่�ไหล่่ทาง
รวมถึึงจุุดพัักริิมทางเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการจราจรในบริิเวณ
ที่่�หยุุดพัักริิมทางและศึึกษาผลกระทบที่่�มีีต่อ่ การจราจรบนทางสายหลััก โดยผสาน
ศาสตร์์ทางวิิศวกรรมและสถาปััตยกรรมในการมุ่่�งส่่งเสริิมให้้พื้้�นที่่�บางกะเจ้้า
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรักั ษ์์และสามารถรัักษาวิิถีชีี วิี ติ ของชุุมชนไว้้ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
โดยโครงการมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564

	ชื่่�อโครงการ : การปลููกหญ้้าแฝกและพืืชอื่่�นด้้วยวิิธีวิี ิศวกรรม
เพื่่�อป้้องกัันการพัังทลายของลาดดิิน ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 บ้้านอีีต่อ่ ง
อ.ทองผาภููมิิ จ.กาญจนบุุรีี
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อป้้องกัันปััญหาการชะล้้างพัังทลายของลาดคัันทาง โดยใช้้
เทคนิิคทางวิิศวกรรมในการปลููกหญ้้าแฝกและพืืชอื่่�นๆในที่่�สูงู ชััน ในรููปแบบต่่างๆ
2. เพื่่�อสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมพััฒนาชุุมชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกล โดยอาจารย์์
และนิิ สิ ิ ต ร่่ ว มกัั บ ชุุ ม ชนสร้้ า งการเรีี ย นรู้้�และพัั ฒ นานวัั ต กรรมจากการ
ปฏิิบััติิงานจริิงในพื้้�นที่่�ซึ่่�งประสบปััญหาจริิง
รายละเอีียด : โครงการนี้้�ได้้ประยุุกต์์วิธีิ วิี ศิ วกรรมร่่วมกัับพืืชพรรณ
อาทิิ การปลููกหญ้้าแฝกด้้วยท่่อยาวและวััสดุุโพลิิเมอร์์ การประยุุกต์์ระบบให้้น้ำ��ำ
อััตโนมััติิ สำำ�หรัับการปลููกพืืชในช่่วงฤดููแล้้ง การปลููกป่่าด้้วยอากาศยาน
ไร้้คนขัับ (UAV หรืือ Drone) เพื่่�อปลููกพืืชในพื้้�นที่่�ยาก รวมไปถึึงการใช้้ผ้า้ ห่่มดิิน
หรืือ Erosion control blanket ในการป้้องกัันการชะล้้างพัังทลายของลาด
อย่่างยั่่�งยืืน ในพื้้�นที่่�ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 บ้้านอีีต่อ่ ง อำำ�เภอทองผาภููมิิ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี โดยโครงการนี้้�เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการ
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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	ชื่่�อโครงการ : การสำำ�รวจข้้อมููลสารสนเทศทางภููมิศิ าสตร์์และการรัับรู้้�
ระยะไกลระบบคลองในชุุมชนบางกะเจ้้าระยะที่่� 2
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อสำำ�รวจข้้อมููลสารสนเทศทางภููมิิศาสตร์์และการรัับรู้้�ระยะไกล
ระบบคลองในชุุมชนบางกะเจ้้าให้้เป็็นปััจจุุบันั
2. เพื่่�อจัั ดทำำ �แผนที่่�ข้้ อมูู ลสารสนเทศทางภููมิิ ศาสตร์์ระบบคลอง
ในชุุมชนบางกะเจ้้า
รายละเอีียด : การสำำ�รวจข้้อมููลสารสนเทศทางภููมิศิ าสตร์์ และการรัับรู้้�
ระยะไกลระบบคลองในชุุมชนบางกะเจ้้า โดยสำำ�รวจพื้้�นที่่�ด้้วยการเดิินสำำ�รวจ
หรืือ ใช้้ระบบที่่�ทันั สมััยเช่่น UAV การนำำ�ภาพถ่่ายดาวเทีียม Drone และจััดทำำ�แผนที่่�
GIS ระบบคลองหลััก ในพื้้�นที่่�ศึึกษามาวิิเคราะห์์ หาความต้้องการการใช้้งาน
ระบบสารสนเทศทางภููมิิศาสตร์์ เพื่่�อให้้ถููกหลัักวิิชาการที่่�จะสามารถจััดทำำ�เป็็น
ข้้อมููล Big data สำำ�หรัับจััดทำำ� Data analytic ในอนาคต ซึ่่�งโครงการได้้ดำ�ำ เนิินการ
ในระยะที่่� 2 ต่่อจากระยะที่่� 1 ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจคลองบางน้ำำ��ผึ้้�งและคลองบึึงบััวพััฒนา
ในบางส่่วน โดยมีีระยะเวลาดำำ�เนิินงาน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 30 มิิถุุนายน
พ.ศ. 2564
	ชื่่�อโครงการ : โครงการการจััดการพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลโดยการมีีส่ว่ นร่่วม
ของพลเมืือง
	วััตถุุประสงค์์ :
1. จััดทำำ�อุุปกรณ์์ติิดตามสภาพชายฝั่่�งทะเลต้้นทุุนต่ำำ��เพิ่่�ม
2. สร้้างฐานข้้อมููลสภาพชายฝั่่�งทะเลระดัับชุุมชน
3. เพื่่�อจััดผัังการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินชายฝั่่�ง (Zoning) โดยกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชนชายฝั่่�ง
4. จััด workshop ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี และองค์์ความรู้้�เรื่่�องการติิดตาม
สภาพชายฝั่่�งและการจััดการพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง โดยการจััดผัังการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ชายฝั่่�ง
(Zoning)
5. ผลิิตเอกสารองค์์ความรู้้�เรื่่�องธรรมชาติิของชายหาด ภััยคุุกคาม
และแนวทางจััดการชายฝั่่�งทะเล
รายละเอีียด : เป็็นโครงการที่่�ได้้ถ่า่ ยทอดเทคโนโลยีี การประดิิษฐ์์อุปุ กรณ์์
เพื่่�อติิ ด ตามชายหาด การใช้้ ง านระบบติิ ด ตามผ่่ า น Application BMON
การวิิเคราะห์์ผลข้้อมููลและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� โดยใช้้ข้้อมููลจากการติิดตาม
สภาพชายฝั่่�งชุุมชนสำำ�รวจได้้คืืนสู่่�ชุุมชน เพื่่�อใช้้ในการจััดการพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง
โดยการจััดผัังการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ชายฝั่่�ง (Zoning) และพััฒนาอุุปกรณ์์เพิ่่�มเติิม
เพื่่�อให้้ชุุมชนสามารถติิดตามข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงของชายฝั่่�งทะเลในชุุมชน
ได้้ด้ว้ ยตนเอง รวมถึึงได้้ผลิิต Booklet สีีเพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ประกอบกิิจกรรม
Workshop 3 เรื่่�อง ได้้แก่่ ธรรมชาติิของชายหาด ภััยคุุกคาม และแนวทางจััดการ
ชายฝั่่�งทะเล โดยมีีพื้้�นที่่�เป้้าหมาย 2 ชุุมชนชายฝั่่�ง ได้้แก่่ หาดบ้้านม่่วงงาม
อำำ�เภอสิิงหนคร จัังหวััดสงขลา และหาดบางเก่่า อำำ�เภอสายบุุรีี จัังหวััดปััตตานีี
โดยมีีระยะเวลาดำำ�เนิินงาน 15 มีีนาคม พ.ศ. 2563 – 15 กัันยายน พ.ศ. 2563
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

2. ดำ�เนินการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
	ชื่่�อโครงการ : โครงการส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์อาหารเอกลัักษณ์์ชุุมชน ผลพิิลังั กาสา ได้้แก่่ น้ำำ��ผลไม้้ (ไวน์์) ผ้้าย้้อม แยม และชา
เพือ่ เพิม่ มูลค่าจากผลผลิตดังกล่าว เพือ่ คัดเลือกผลิตภัณฑ์
เชิิงพาณิิชย์์ ณ บางกะเจ้้า ประจำำ�ปีี 2562
นำ�ร่องที่จะส่งเสริมในการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้า้ นการแปรรููปและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและดำ�เนินการพัฒนาร่วมกับ
ชุมชนสำ�หรับปี 2562
ให้้กัับชุุมชนบางกะเจ้้าและชุุมชนใกล้้เคีียง
2. เพื่่�อจััดกิิจกรรมถ่่ายทอดความรู้้�ส่ง่ เสริิมความกิินดีีอยู่่�ดีี (Well Being)
ของชุุมชนและสัังคม สร้้างรายได้้ ลดของเสีียและเพิ่่�มมููลค่่าวััตถุุดิิบการเกษตร
3. เพื่่�อให้้เกิิดการต่่อยอดในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์
ของชุุมชนและสามารถจำำ�หน่่ายเชิิงพาณิิชย์์ในขนาดธุุรกิิจที่่�ชุุมชนดำำ�เนิินการเอง
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
รายละเอีียด : คณะอุุตสาหกรรมเกษตร ได้้จัดั โครงการส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์
อาหารเอกลัักษณ์์ชุุมชนเชิิงพาณิิชย์์ ณ บางกะเจ้้า ประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 1
ตุุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีีกิิจกรรมดัังนี้้�
1. อบรมถ่่ายทอดการผลิิตภััณฑ์์น้ำ��ำ ผลไม้้จากผลพิิลังั กาสาให้้แก่่ชุมุ ชน
ซึ่่�งเป็็นผลการวิิจัยั ปีี 2561 เมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ณ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดย ผศ.ดร.ศศิิธร ตรงจิิตภัักดีี ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีการอาหาร คณะอุุตสาหกรรมเกษตร

	ชื่่�อโครงการ : โครงการประชาสััมพัันธ์์สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการบรรจุุ
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อสร้้ า งความเข้้ า ใจที่่�ถูู ก ต้้ อ งต่่ อ สาขาเทคโนโลยีี ก ารบรรจุุ
และสร้้างเครืือข่่ายกัับอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบรรจุุ
2. เพื่่�อเพิ่่�มอััตราความสนใจในการสมััครศึึกษาต่่อในสาขาวิิชาเทคโนโลยีี
การบรรจุุและวััสดุุของนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมปลายจากโรงเรีียนคุุณภาพดีี
รายละเอีียด : ภาควิิชาเทคโนโลยีีการบรรจุุและวััสดุุ คณะอุุตสาหกรรม
เกษตร ได้้จัดั โครงการประชาสััมพัันธ์์สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการบรรจุุ เพื่่�อคาดการณ์์
จำำ�นวนผู้้�สมััครที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาตรีี
ในสาขาเทคโนโลยีีการบรรจุุ และเพิ่่�มระดัับความเข้้าใจให้้กัับนัักเรีียนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาต่่อสาขาวิิชาเทคโนโลยีีการบรรจุุและวััสดุุ กลุ่่�มเป้้าหมายคืือ นัักเรีียน
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย ประกอบด้้วยโรงเรีียนศึึกษานารีี กรุุงเทพฯ
โรงเรีียนท่่ายางวิิทยา อ.ท่่ายาง จ.เพชรบุุรีี โรงเรีียนจุุฬาภรณ์์วิทิ ยาลััย อำำ�เภอชะอำำ�
จัังหวััดเพชรบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 28 - 30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
จำำ�นวน 438 คน
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : การฝึึกอบรมการทดสอบทางประสาทสััมผััสแก่่ผู้้�บกพร่่อง
ทางการเห็็น
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้คนพิิการทางสายตาได้้มีโี อกาสใช้้ศักั ยภาพทางประสาทสััมผััส
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลิ่่�นและกลิ่่�นรส เพื่่�อการประกอบอาชีีพอิิสระ
2. เพื่่�อให้้คนพิิการทางสายตามีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับประเภทและลัักษณะ
ของกลิ่่�นของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ช าและวิิ ธี ี ผ สมกลิ่่�นชา ในการพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
เพื่่�อประกอบอาชีีพอิิสระ
รายละเอีียด : ภาควิิชาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร ได้้จัดั
โครงการฝึึกอบรมการทดสอบทางประสาทสััมผััสแก่่ผู้้�บกพร่่องทางการเห็็น โครงการ
ฝึึกอบรมนี้้�เป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างภาควิิชาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ กัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
โดยได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย กิิจกรรมของโครงการ
เน้้นในการฝึึกอบรมเพื่่�อดึึงศัักยภาพและเพิ่่�มความสามารถของผู้้�บกพร่่อง
ทางการเห็็นให้้ใช้้ประสาทสััมผััสด้้านอื่่�น เช่่น การฟัังเสีียง การรัับกลิ่่�นและกลิ่่�นรส
ในการทดสอบทางประสาทสัั ม ผัั ส ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหารและไม่่ ใช่่ อ าหาร
เน้้นในส่่วนของผลิิตภััณฑ์์ชา โดยมีีผู้้�บกพร่่องทางการเห็็นเข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน
21 คน ทำำ�การฝึึกอบรมโดย ผศ.ดร.อุุศมา สุุนทรนฤรัังษีี ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม
- พฤศจิิกายน 2563 ณ ภาควิิชาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
ชื่่�อโครงการ : โครงการสร้้างทุุนมนุุษย์์ด้า้ นการออกแบบ 	วััตถุุประสงค์์ :
คุุ ณ ค่่ า และโมเดลธุุ ร กิิ จ เพื่่�อสัั ง คมด้้ ว ยหลัั ก ปรัั ช ญา
1. เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจการวางตำำ�แหน่่งคุุณค่่าธุุรกิิจ Social business
เศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อความยั่่�งยืืน
brand positioning)
2. เพื่่�อสร้้ า งทัั ก ษะกระบวนคิิ ด (Design thinking approach)
ให้้ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจเกษตรอิินทรีีย์์จัังหวััดสุุริินทร์์
3. เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายทีีมพััฒนาทุุนมนุุษย์์ด้า้ นนวััตกรรมเกษตรอาหาร
ระหว่่างมหาวิิทยาลััยวิิจััยและกลุ่่�มมหาวิิทยาลััยนวััตกรรมท้้องถิ่่�นจัังหวััดสุุริินทร์์
(On the site training approach)
รายละเอีียด : ภาควิิชาเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุุตสาหกรรม
เกษตร ได้้จััดโครงการสร้้างทุุนมนุุษย์์ด้้านการออกแบบคุุณค่่าและโมเดลธุุรกิิจ
เพื่่�อสัังคมด้้วยหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อความยั่่�งยืืน เป็็นโครงการที่่�ภาควิิชาทำำ�
เพื่่�อการขยายผลจากโครงการ ศููนย์์เทคโนโลยีีเกษตรและนวััตกรรม (AIC) จัังหวััดสุุรินิ ทร์์
ที่่�มีีการทำำ� MOU ระหว่่างคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยและอาชีีวศึึกษา
ในจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ 6 แห่่ง เพื่่�อสร้้างโซ่่คุณ
ุ ค่่าในระบบเกษตรและอาหารให้้ครอบคลุุม
จากการผลิิตถึึงผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้เกิิดเป็็นโมเดลแพลตฟอร์์มและนำำ�สู่่�การสร้้างระบบ
การทำำ� lifelong education โครงการได้้สร้้างทีีม นำำ�กระบวนคิิดการใช้้หลัักการ
ออกแบบ (design thinking approach) ให้้กลุ่่�มวิิสาหกิิจและอาจารย์์ จำำ�นวน 60 คน
ผ่่านการดููงานและถอดบทเรีียนร่่วมกััน การอบรมหลัักการออกแบบระบบธุุรกิิจ
การทำำ�แผนจัังหวััดและแผนพััฒนานวััตกรรม (on the site training) โดยทีีมวิิจัยั
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : อบรมเชิิงปฏิิบััติิการ “การผลิิตผงสีีธรรมชาติิและการผลิิตชุุดของที่่�ระลึึกฯ” ภายใต้้โครงการวิิจััย “การพััฒนา
กระบวนการผลิิตและสร้้างผลิิตภััณฑ์์ของที่่�ระลึึกบนฐานอััตลัักษณ์์เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMS)
ในอุุตสาหกรรมบริิการบ้้านคีีรีีวง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช อย่่างมีีส่่วนร่่วม”
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการผลิิตด้้วยการเปลี่่�ยนรููปแบบการผลิิตน้ำำ��ย้้อมจากสีีธรรมชาติิที่่�เป็็นวััสดุุเหลืือทิ้้�งที่่�กลุ่่�ม
มััดย้้อมสีีธรรมชาติิบ้้านคีีรีีวง อำำ�เภอลานสกา จัังหวััดนครศรีีธรรมราช ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะนำำ�วััตถุุดิิบจากธรรมชาติิมาต้้มเพื่่�อสกััดน้ำำ��สีีสำำ�หรัับ
นำำ�ไปใช้้ย้้อมผ้้า มาเป็็นการเตรีียมสีีธรรมชาติิในรููปผงสีี
2. เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตได้้ร้้อยละ 66 ของระยะเวลาในการผลิิตผ้้ามััดย้้อมทั้้�งหมดนัับตั้้�งแต่่กระบวนการเตรีียมน้ำำ��ย้้อม
การเตรีียมผ้้าจนกระทั่่�งถึึงการย้้อม โดยไปลดระยะเวลาในการย้้อมได้้มากกว่่าร้้อยละ 80 ของระยะเวลาในการย้้อมแบบเดิิม
3. เพื่่�อเพิ่่�มความเข้้มสีีบนผ้้าย้้อมหรืือผ้้ามััดย้้อม
4. ลดพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บวััตถุุดิิบ สามารถย้้อมสีีได้้ตลอดปีีด้้วยการสกััดน้ำำ��สีีจากวััตถุุดิิบแล้้วเก็็บในรููปแบบผงสีี ช่่วยแก้้ปััญหา
ด้้านการควบคุุมและกำำ�หนดเฉดสีีในการย้้อมแต่่ละครั้้�ง
5. เพื่่�อสร้้างชุุดของที่่�ระลึึกที่่�แสดงอััตลัักษณ์์ของอำำ�เภอคีีรีวี ง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช คืือ ชุุดผลิิตภััณฑ์์กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปพร้้อมใช้้ (DIY)
สำำ�หรัับทำำ�มััดย้้อมด้้วยสีีธรรมชาติิด้้วยผงสีีที่่�เตรีียมขึ้้�น
รายละเอีียด : ภาควิิชาวิิทยาการสิ่่�งทอ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร ได้้จัดั อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร “การผลิิตผงสีีธรรมชาติิและการผลิิตชุุด
ของที่่�ระลึึกฯ” ภายใต้้โครงการวิิจััย “การพััฒนากระบวนการผลิิตและสร้้างผลิิตภััณฑ์์ของที่่�ระลึึกบนฐานอััตลัักษณ์์เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMS) ในอุุตสาหกรรมบริิการบ้้านคีีรีีวง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช อย่่างมีีส่่วนร่่วม”
โดย ผศ.ดร.พรทิิพย์์ ธููปถมพงศ์์ เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ณ กลุ่่�มมััดย้้อมสีีธรรมชาติิบ้้านคีีรีีวง ตำำ�บลกำำ�โลน อำำ�เภอลานสกา
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช จำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรม 17 คน
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการค่่ายศิิลปวััฒนธรรมตลาดน้้อย เขตสััมพัันธวงศ์์
กรุุงเทพมหานคร
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อส่่งเสริิมและสร้้างการพััฒนาศัักยภาพของนิิสิิต
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ในการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบในสถานที่่�จริิงร่่วมกัับชุุมชน
รายละเอีียด : เมื่่�อวัันที่่� 8 – 11 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 นิิสิิตคณะ
สถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จำำ�นวน 20 คน เข้้าร่่วมโครงการ
ค่่ายศิิลปวััฒนธรรมตลาดน้้อย เขตสััมพัันธวงศ์์ กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อส่่งเสริิมและ
สร้้างการพััฒนาศัักยภาพของนิิสิิตคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ในการทำำ�งาน
อย่่างเป็็นระบบในสถานที่่�จริิงร่่วมกัับชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวและ
เศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชนโดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อรช กระแสอิินทร์์
เป็็นประธานโครงการ และมีีคณาจารย์์ บุุคลากร เป็็นคณะทำำ�งาน ณ ตลาดน้้อย
เขตสััมพัันธวงศ์์ กรุุงเทพมหานคร

2. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

และโรงเรีียนบ้้านหนองแก อำำ�เภอวััฒนานคร จัังหวััด
	ชื่่�อโครงการ : นิิสิิตปีีที่่� 1 หลัักสููตรนวััตกรรมการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ สระแก้้ ว พร้้ อ มด้้ ว ย นิิ สิ ิ ต IPDI และกลุ่่�มสถาปนิิ ก
เชิิงบููรณาการ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ทำำ�การออกแบบของเล่่น เพื่่�อมอบให้้ นัักออกแบบและนิิสิิตนัักศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยอื่่�นๆ
น้้องอนุุบาลและประถมวััยในโรงเรีียนบ้้านวัังรีี อำำ�เภอวััฒนานคร จัังหวััดสระแก้้ว ในโครงการ Magic Circle อีีกด้้วย
	วััตถุุประสงค์์ : บููรณาการการเรีียนการสอนสู่่�การนำำ�ไปใช้้งานจริิง
รายละเอีียด : นิิสิิตปีีที่่� 1 หลัักสููตรนวััตกรรมการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
เชิิงบููรณาการ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ทำำ�การออกแบบของเล่่น เพื่่�อมอบให้้
น้้องอนุุบาลและประถมวััยในโรงเรีียนบ้้านวัังรีี อำำ�เภอวััฒนานคร จัังหวััดสระแก้้ว
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวิิชา Studio in Design of Form and Function ภายใต้้โจทย์์
‘Toy Story’ เป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง IPDI หลัักสููตรนวััตกรรมการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์เชิิงบููรณาการ ม.เกษตรศาสตร์์ และ PAGA Architects (PAGAA) โดยนิิสิติ
ได้้ทำำ�การค้้นคว้้า เก็็บข้้อมููลจากผู้้�ใช้้งานจริิง แล้้วนำำ�มาวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์
เป็็นแนวความคิิดในการออกแบบ การพััฒนาผลงานจนถึึงขั้้�นสร้้างชิ้้�นงานจริิง
นำำ�ไปส่่งมอบให้้เด็็กๆ ได้้มีีโอกาสได้้เล่่นของเล่่นที่่�สนุุกและเสริิมสร้้างพััฒนาการ
อย่่างสมวััย
โดยโปรเจคท์์ ‘Toy Story’ ได้้ ถู ู ก พัั ฒ นาคู่่�ขนานไปกัั บ โครงการ
“Magic Circle” จััดขึ้้�นโดย PAGA Architects พร้้อมทั้้�งกลุ่่�มสถาปนิิกนัักออกแบบ
ไทยที่่�มาร่่วมพััฒนาและให้้คำำ�ปรึึกษา ได้้แก่่ BT Architecture และ PHTAA
Living Design รวมถึึงอาจารย์์และกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบและโครงสร้้าง
อาทิิเช่่น คุุณสัันธาน เวีียงสิิมา และ ผศ.กิิจโชติิ นัันทนสิิริวิิ กิ รม ซึ่่�งได้้มาร่่วมแบ่่งปััน
ทำำ�การออกแบบและสร้้างสนามเด็็กเล่่นให้้กัับโรงเรีียนบ้้านวัังรีี
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการบริิการวิิชาการทางด้้านการสััตวแพทย์์
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อบริิการวิิชาการแก่่เกษตรกรพื้้�นที่่�เป้้าหมายที่่�อยู่่�ห่่างไกลอย่่างใกล้้ชิิดควบคู่่�กัับการเรีียนการสอนนิิสิิตด้้านคลิินิิกปฏิิบััติิ
2. เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา แนะนำำ� ที่่�มุ่่�งเน้้นการดููแลสุุขภาพสััตว์์เลี้้�ยง สััตว์์เศรษฐกิิจ ปศุุสััตว์์ และสิ่่�งแวดล้้อม
3. เพื่่�อบริิการวิิชาการให้้สามารถควบคุุม ป้้องกััน และการแก้้ปัญ
ั หาโรคติิดต่่อระหว่่างสััตว์์สู่่�คน โรคอุุบัติั ใิ หม่่อุบัุ ติั ซ้ำิ ��ำ ที่่�จะเป็็นผล
ให้้ประหยััดงบประมาณที่่�ใช้้ในการดููแลสุุขภาพรัักษาโรคของมนุุษย์์
4. เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตในสััตว์์ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีเหมืือนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิ่่�งมีีชีีวิิตเช่่นเดีียวกัับคน ตลอดจนการรัักษา
สภาพแวดล้้อมที่่�ดีีเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของคนและสััตว์์ ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินการในทุุกประเทศที่่�มีีการพััฒนา
รายละเอีียด : โครงการบริิการวิิชาการทางด้้านการสััตวแพทย์์ คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ประกอบด้้วย
8 โครงการ ดัังนี้้�
1. โครงการการบริิการตรวจรัักษา ป้้องกัันโรค และควบคุุมประชากรเพื่่�อแก้้ไขปััญหาสุุนัขั และแมวจรจััด มีีจำ�ำ นวนสุุนัขั และ
แมวได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า จำำ�นวน 850 ตััว และได้้รัับการทำำ�หมััน จำำ�นวน 200 ตััว
2. โครงการบริิการวิิชาการ เรื่่�อง การให้้บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน การให้้ความรู้้�ด้้านโรคพิิษสุุนััขบ้้าและด้้านเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ดื้้�อยาในสััตว์์เลี้้�ยงแก่่ประชาชน – ได้้ดำ�ำ เนิินงานให้้บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้าแก่่สุุนััขและแมว ให้้ความรู้้�ด้้านโรคพิิษสุุนััขบ้้า
และด้้านเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยาในสััตว์์เลี้้�ยง แก่่ประชาชน ณ จัังหวััดปทุุมธานีี มีีจำ�ำ นวนผู้้�เข้้ารัับบริิการ จำำ�นวน 347 คนแบ่่งเป็็นได้้รับั การฉีีดวััคซีีน
สััตว์์เลี้้�ยง 77 คน มีีสัตั ว์์เลี้้�ยงได้้รับั การฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนัขั บ้้าและได้้รับั ความรู้้�ด้า้ นโรคพิิษสุุนัขั บ้้า การฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนัขั บ้้า
จำำ�นวน 77 ราย และได้้รับั ความรู้้�ด้า้ นโรคพิิษสุุนัขั บ้้า และเชื้้�อแบคทีีเรีียดื้้�อยา จำำ�นวน 270 ราย 770 สััตว์์ (สััตว์์ได้้รับั วััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนัขั บ้้า
จำำ�นวน 194 ตััว และเจ้้าของที่่�ได้้รัับความรู้้� มีีสััตว์์จำำ�นวน 576 ตััว) และจำำ�นวนนิิสิิตที่่�ได้้รัับการเรีียนรู้้�การบริิการ จำำ�นวน 11 คน
3. โครงการบริิการวิิชาการโรคพิิษสุุนััขบ้้าและการตรวจสุุขภาพผิิวหนัังและโรคติิดเชื้้�อในสััตว์์เลี้้�ยงในหน่่วยงานทางการ
สััตวแพทย์์ได้้ดำำ�เนิินการให้้บริิการทำำ�หมัันและฉีีดวััคซีีนโรคพิิษสุุนััขบ้้าแก่่สัังคมใน 3 จัังหวััด ได้้แก่่ จัังหวััดนครปฐม จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
และจัังหวััดกาญจนบุุรีี มีีประชาชนเข้้ารัับการบริิการ จำำ�นวน 200 คน และจำำ�นวนสััตว์์ 130 ตััว แบ่่งเป็็นการทำำ�หมััน 30 ตััว และฉีีดวััคซีีน
โรคพิิษสุุนััขบ้้า จำำ�นวน 100 ตััว
4. โครงการการบริิการตรวจวิินิจิ ฉััยโรคที่่�เกิิดจากพยาธิิ ถ่่ายพยาธิิลำ�ำ ไส้้ ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนัขั บ้้า และทำำ�หมัันให้้กับั
สุุนััขและแมว ในชุุมชน จัังหวััดปทุุมธานีี จากโครงการมีีเจ้้าของสััตว์์เลี้้�ยงเข้้ารัับบริิการจำำ�นวน 126 คน มีีสััตว์์เลี้้�ยง จำำ�นวน 294 ตััว
แบ่่งเป็็นแมว 172 ตััว และสุุนััข 122 ตััว
5. โครงการให้้ความรู้้� ป้้องกััน รัักษาและควบคุุมประชากรสุุนัขั /แมว ในวััดและชุุมชน สุุนัขั และแมวที่่�อาศััยในเขตชุุมชน
วััดและศููนย์์พัักพิิง ได้้รัับการฉีีดวััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันโรค และได้้รัับการดููแลสุุขภาพให้้มีีความแข็็งแรง และให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรคพิิษสุุนััขบ้้า
เพื่่�อลดปััญหาโรคระบาดที่่�มีีโอกาสติิดต่่อสู่่�คนได้้ จำำ�นวนการฉีีด การฉีีดวััคซีีนสุุนััขและแมว จำำ�นวน 17 ครั้้�ง ยอดสุุนััขและแมวที่่�เข้้ารัับ
การฉีีดวััคซีีน จำำ�นวน 3,011 ตััว
6. โครงการการบริิการตรวจรัักษา ป้้องกัันโรค และควบคุุมประชากรเพื่่�อแก้้ไขปััญหาสุุนััขและแมวจรจััด ผู้้�เข้้ารัับบริิการ
ได้้รัับความรู้้�ในการดููแลสััตว์์ ลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคติิดต่่อโรคพิิษสุุนััขบ้้า โรคมดลููกอัักเสบจากการฉีีดยาคุุม ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการจำำ�กััดอััตราการเกิิดของสุุนััข และแมวจรจััดในเขตพื้้�นที่่�
7. โครงการบริิการวิิชาการทางด้้านการสััตวแพทย์์ โรงพยาบาลสััตว์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ หนองโพ - การให้้บริิการ
ทางด้้านสััตวแพทย์์ด้า้ นสััตว์์เลี้้�ยงให้้แก่่ วััด โรงเรีียน และประสานงานกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ให้้บริิการ โดยการจััดกิิจกรรม
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า การให้้บริิการผ่่าตััดทำำ�หมัันและการให้้บริิการด้้านการตรวจสุุขภาพและป้้องกัันโรคในสััตว์์เลี้้�ยง
โดยการออกหน่่วยให้้บริิการเคลื่่�อนที่่� ร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ให้้บริิการและนิิสิิตฝึึกงานของคณะสััตวแพทยศาสตร์์
การให้้ความรู้้� ให้้คำ�ำ ปรึึกษาและคำำ�แนะนำำ�ในการเลี้้�ยง ป้้องกััน ฟื้้น� ฟููและดููแลสุุขภาพสััตว์์เลี้้�ยง และลดความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคจากสััตว์์สู่่�คน
การให้้ความรู้้�แก่่นักั เรีียนระดัับประถมศึึกษาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ ในการเลี้้�ยงสััตว์์อย่่างถููกวิิธีหัี วั ข้้อ “สััตว์์ปลอดโรค คนปลอดภััย
จากโรคพิิษสุุนััขบ้้า”
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8. โครงการจิิตอาสาให้้ความรู้้� ป้้องกัันโรคพิิษสุุนัขั บ้้าและควบคุุมประชากรสััตว์์เลี้้�ยงอย่่างยั่่�งยืืน จัังหวััดพิิจิติ รและจัังหวััดลพบุุรีี
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รณรงค์์การฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้าในอำำ�เภอวชิิรบารมีี จัังหวััดพิิจิิตรแล้้ว จำำ�นวน 3,000 โด๊๊ส
และสนัับสนุุนวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้ายัังปศุุสััตว์์อำำ�เภอพััฒนานิิคม จัังหวััดพิิจิิตร จำำ�นวน 3,000 โด๊๊ส โดยได้้ฉีีดวััคซีีนบางส่่วนให้้กัับ
สุุนััขและแมวที่่�ไม่่มีีเจ้้าของ ตามวััด และบ่่อขยะ เมื่่�อถููกจัับมาทำำ�หมััน ผลการประเมิินระดัับความพึึงพอใจโดยเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับดีีมาก
และเกิิดความร่่วมมืือกัันระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ เอกชนและมหาวิิทยาลััยที่่�ชััดเจน สามารถทำำ�หมัันสััตว์์เลี้้�ยงร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�จากปศุุสัตั ว์์
จัังหวััดพิิจิิตรได้้ทั้้�งสิ้้�น 203 ตััว และทำำ�หมัันสััตว์์เลี้้�ยงร่่วมกัับอบต.ช่่องสาริิกาในจัังหวััดลพบุุรีีได้้ทั้้�งสิ้้�น 102 ตััว จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 305 ตััว
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1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้าให้้นิิสิิตและบุุคลากร
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นิิสิิตและบุุคลากร คณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์ ได้้รัับวััคซีีน
ป้้องการโรคพิิษสุุนััขบ้้า และมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า
2. เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติั งิ านและทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตััวสััตว์์
ได้้อย่่างปลอดภััยจากโรคพิิษสุุนััขบ้้า
รายละเอีียด : เป็็นการป้้องกัันการเกิิดโรคพิิษสุุนััขบ้้าให้้กัับบุุคลากร
และนิิสิิตของคณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์โดยการขอความอนุุเคราะห์์ไปทาง
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในการทำำ�วัคั ซีีนแบบเข็็มกระตุ้้�น 1 จุุด ในวัันที่่� 12
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 และแบบป้้องกัันล่่วงหน้้า 3 เข็็ม ในวัันที่่� 15, 22
มกราคม และ 5 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ณ ห้้อง 503 คณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์
พร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนัขั บ้้าในมนุุษย์์ด้ว้ ยการแจกแผ่่นพัับ
ความรู้้�ให้้กัับผู้้�ร่่วมโครงการ

	ชื่่�อโครงการ : โครงการสำำ�รวจและควบคุุมประชากรสุุนัขั ในมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์
	วััตถุุประสงค์์ :
1. สำำ �รวจจำำ �นวนประชากรสุุ นัั ขไม่่ มีี เจ้้ าของภายในมหาวิิ ทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตศรีีราชา
2. ฉีี ดวัั คซีีนให้้ กัั บสุุนัั ขและแมวไม่่ มีี เจ้้ าของภายในมหาวิิ ทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตศรีีราชา
3. ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคให้้กัับนิิสิิตหรืือบุุคลากร
ที่่�ใกล้้ชิดิ กัับสุุนัขั ไม่่มีเี จ้้าของภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตศรีีราชา
4. ประชาสััมพัันธ์์โครงการหาบ้้านใหม่่ให้้สุุนััขจรจััดของ มก. และ
ประชาสััมพัันธ์์คณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ให้้เป็็นที่่�
รู้้�จัักยิ่่�งขึ้้�น
รายละเอีียด : เป็็นการสำำ�รวจประชากรสุุนัขั ไม่่มีเี จ้้าของในมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตศรีีราชา ในวัันที่่� 19 กัันยายน พ.ศ. 2563 ด้้วยการ
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้าให้้กัับสััตว์์เลี้้�ยง เพื่่�อลดปััญหาโรคพิิษสุุนััขบ้้า
และวางแผนดำำ�เนิินการควบคุุมประชากรสุุนััขไม่่มีีเจ้้าของต่่อไป โดยในปีี พ.ศ.
2563 พบว่่ามหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตศรีีราชา มีีสุุนััขไม่่มีีเจ้้าของ
จำำ�นวน 78 ตััว และได้้รัับวััคซีีนไปจำำ�นวน 73 ตััว
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : กระจายความรู้้�ด้้านการเลี้้�ยงสุุนััขอย่่างถููกวิิธีี
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อเป็็นการประชาสััมพัันธ์์โครงการหาบ้้านใหม่่ให้้สุนัุ ัขจรจััด มก.
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักมากยิ่่�งขึ้้�น
2. เพื่่�อเป็็นการเผยแพร่่ความรู้้�ในการดููแลสุุขภาพสุุนััขเบื้้�องต้้นแก่่
กลุ่่�มผู้้�เลี้้�ยงและรัักสุุนััข
3. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ คณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์ได้้ฝึกึ ปฏิิบัติั งิ านทางด้้านการ
พยาบาลสััตว์์
รายละเอีียด : การให้้ความรู้้�ในเรื่่�องการจััดการสุุขภาพสััตว์์เบื้้�องต้้น
ให้้แก่่ประชาชนผู้้�เลี้้�ยงสุุนััขทั่่�วไป เพื่่�อเป็็นการปลููกจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีต่่อการเลี้้�ยงสุุนััข
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้จำำ�นวนสุุนััขจรจััดลดลงต่่อไปได้้ ซึ่่�งมีีกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นประชาชน
ผู้้�เลี้้�ยงสุุนัขั ในชุุมชนตำำ�บลมวกเหล็็ก อำำ�เภอมวกเหล็็ก จัังหวััดสระบุุรีี จำำ�นวน 30 คน
จััดกิิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์์สััตว์์บ้้านนางฟ้้าของสััตว์์จร

	ชื่่�อโครงการ : เสริิมสร้้างความผููกพัันระหว่่างเจ้้าของและสุุนััข
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อเป็็นการประชาสััมพัันธ์์โครงการหาบ้้านใหม่่ให้้สุนัุ ัขจรจััด มก.
และงานธนาคารเลืือด คณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์ ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักมากยิ่่�งขึ้้�น
2. เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพสุุนัขั เบื้้�องต้้น
3. เพื่่�อให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในการบริิจาคเลืือดสุุนััข
รายละเอีียด : จััดทำำ�สื่่�อวีีดิิทััศน์์ประชาสััมพัันธ์์ การให้้ความรู้้�ในการ
จััดการสุุขภาพสััตว์์เบื้้�องต้้น และให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการบริิจาคเลืือดสุุนััข ให้้แก่่
ประชาชนกลุ่่�มผู้้�เลี้้�ยงสุุนัขั อัันเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดความผููกพัันกัับสุุนัขั ของตนเอง
มากขึ้้�น ด้้วยการจััดส่่งสื่่�อและแบบสอบถามผ่่านช่่องทางออนไลน์์ โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมาย
เป็็นประชาชนทั่่�วไปที่่�เลี้้�ยงสุุนัขั จำำ�นวน 30 คน ในระหว่่างวัันที่่� 22 - 31 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563
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	ชื่่�อโครงการ : ฝึึกสุุนััขจรจััดเพื่่�อหาบ้้านใหม่่
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ และบุุคลากร เห็็นถึึงความสำำ�คัญั ของการฝึึกสุุนัขั เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�ง
โดยใช้้หลัักจิิตวิิทยา
2. เพื่่�อให้้สุุนััขที่่�นำำ�มาร่่วมการฝึึกเกิิดความคุ้้�นเคยกัับคำำ�สั่่�งและ
แก้้ไขพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์โดยใช้้หลัักจิิตวิิทยา
3. เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้นิิสิิตคณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์และนิิสิิต
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ได้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
รายละเอีี ย ด : จัั ด กิิ จ กรรมฝึึ ก สุุ นั ั ข จรจัั ด ให้้ เชื่่�อฟัั ง คำำ �สั่่� งเบื้้�องต้้ น
โดยทำำ � การจัั ด อบรมให้้นิ ิ สิ ิ ต และบุุ ค ลากรคณะเทคนิิ ค การสัั ต วแพทย์์ และ
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม จำำ�นวน 30 คน ด้้วยการใช้้หลััก
จิิตวิิทยาในการฝึึกสุุนััขอย่่างถููกวิิธีี ซึ่่�งมีีกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็น สุุนััขในโครงการ
หาบ้้านใหม่่ให้้สุุนััขจรจััดของ มก. จำำ�นวน 10 ตััว โดยจััดกิิจกรรมในวัันหยุุด
เสาร์์ อาทิิตย์์ เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ ถึึง วัันที่่� 15 มีีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ลานเอนกประสงค์์ ชั้้�น 2 คณะเทคนิิคการสััตวแพทย์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
บางเขน

คณะบริหารธุรกิจ
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ ACCTCHAIN สายโซ่่สานสััมพัันธ์์ครั้้�งที่่� 7
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เข้้าร่่วมโครงการกัับบุุคลากร
ภาคธุุรกิิจโดยอาศััยกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นสื่่�อ
2. เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้รัับความรู้้�ประสบการณ์์และคำำ�แนะนำำ�จากบุุคลากร
ภาคธุุรกิิจ
3. เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้นิิสิิตได้้แสดงศัักยภาพอย่่างเต็็มที่่�
รายละเอีียด : เปิิดโอกาสให้้นิิสิิตภาควิิชาบััญชีีได้้ไปทำำ�กิิจกรรม CSR
นอกสถานที่่�กัับบริิษััทภายนอก (Big 4) ในวัันอาทิิตย์์ที่่� 15 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
ณ สวนเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั เฉลิิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
และสวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์ จัังหวััดสมุุทรปราการ ร่่วมกัับบริิษััทไพร้้ซวอเตอร์์
เฮาส์์คูเู ปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กัดั (PwC) ภายใต้้หัวั ข้้อ “Zero Waste” โดยมีีกิจิ กรรม
อาทิิ การเก็็บขยะริิมแม่่น้ำ��คุ้้�
ำ งบางกะเจ้้า การปั่่�นจัักรยานตามฐาน และการฟัังบรรยาย
แลกเปลี่่�ยนความคิิดกัับบริิษัทั ภายนอก (Talk with Firm) โดยมีีนิสิิ ติ คณะบริิหารธุุรกิิจ
ภาควิิชาบััญชีีจำ�ำ นวน 95 คน อาจารย์์/บุุคลากรจำำ�นวน 5 คน และบุุคลากรภาคธุุรกิิจ
จำำ�นวน 20 คน
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คณะบริหารธุรกิจ
2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมให้้คำำ�ปรึึกษาและบริิการข้้อมููลด้้านการเงิิน
แก่่องค์์กรชุุมชน หััวข้้อ “ออมก่่อน รวยก่่อน ลงทุุนก่่อน รวยกว่่า”
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อขยายองค์์ความรู้้�ของนิิสิิตในหลัักสููตร ศศ.ม. การเงิินประยุุกต์์
ต่่อการส่่งเสริิม สนัับสนุุนและส่่งเสริิมสนัับสนุุนการบริิหารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ขององค์์กรการเงิินชุุมชน
2. เพื่่�อจััดทำำ�มาตรการส่่งเสริิม สนัับสนุุน และป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในการบริิหารจััดการ รวมถึึงการพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพขององค์์กรการเงิินชุุมชน
คืือผู้้�ที่่�มีีรายได้้น้้อย
รายละเอีียด : ให้้ความรู้้�ด้้านการเงิินแก่่องค์์กรชุุมชน จััดโดยโครงการ
หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการเงิินประยุุกต์์ (ภาคพิิเศษ)
กลุ่่�มเป้้าหมายชุุมชนเทศบาลตำำ�บลกระรน จำำ�นวน 50 คน ระหว่่างวัันที่่� 17-19
มกราคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำำ�บลกระรน จัังหวััดภููเก็็ต

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการต้้นกล้้านนทรีีจิิตอาสาบริิจาคโลหิิต
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อส่่งเสริิมและปลููกฝัังคุุณธรรมในเรื่่�องการเสีียสละการให้้ การช่่วย
ผู้้�อื่่�นโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน
2. เพื่่�อรณรงค์์กระตุ้้�นให้้ผู้้�บริิจาคโลหิิตได้้มีโี อกาสบริิจาคโลหิิตเป็็นประจำำ�
สม่ำำ��เสมอทุุก 3 เดืือน และส่่งเสริิมให้้มีีการบริิจาคโลหิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง
รายละเอีียด : กิิจการนิิสิิตคณะบริิหารธุุรกิิจร่่วมกัับสภากาชาดไทย
รัับบริิจาคโลหิิตโดยมีีเป้้าหมายคืือ นิิสิิต บุุคลากรและบุุคคลทั่่�วไป ณ ห้้องฟ้้าใส
อาคาร 3 เป้้าหมาย คืือ ปีีละ 3 ครั้้�ง แต่่เนื่่�องจากครั้้�งที่่� 3 เกิิดสภาวะโควิิค-19
จึึงขอยกเลิิก รายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ผู้้�เข้้าร่่วมบริิจาค จำำ�นวน 295 คน
ครั้้�งที่่� 2 วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ผู้้�เข้้าร่่วมบริิจาค จำำ�นวน 356 คน
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คณะบริหารธุรกิจ
	ชื่่�อโครงการ : โครงการจิิ ต อาสาร่่ ว มส่่ ง กำำ �ลั ั ง ใจต้้ า นภัั ย โควิิ ด -19
BUS KU Face Shield for life
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ และส่่งผ่่านความห่่วงใย
ให้้ขวััญและกำำ�ลัังใจแก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในสถานการณ์์ที่่�มีี
ผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส โคโรน่่า 2019 (COVID-19)
รายละเอีียด : บุุ ค ลากรคณะบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ “ลงมืื อ ทำำ � หน้้ า กาก
ป้้องกัันใบหน้้ากัันโควิิด-19” ให้้กัับโรงพยาบาล โดยบุุคลากรคณะบริิหารธุุรกิิจ
ได้้ นำำ �อุุ ปกรณ์์ การทำำ �หน้้ ากากไปจัั ดทำำ�ที่่�บ้้ าน เป็็ นงานจิิ ตอาสาเพื่่�อสัั งคม
ของชาวคณะบริิหารธุุรกิิจ ดัังนี้้�
1. รพ.เกาะลัันตา จ.กระบี่่�		จำำ�นวน 160 ชิ้้�น
2. รพ.ธรรมศาสตร์์ เฉลิิมพระเกีียรติิ 	จำำ�นวน 80 ชิ้้�น
3. สหกรณ์์ออมทรััพย์์ มก. 		จำำ�นวน 60 ชิ้้�น
4. รพ.นราธิิวาส จ.นราธิิวาส 		จำำ�นวน 60 ชิ้้�น

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรม“ตามล่่าหาไข่่เพื่่�อน้้อง”
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้บุุคลากรและนิิสิิต ของคณะบริิหารธุุรกิิจ ได้้
ทราบถึึงปััญหาของสัังคม ได้้มีีโอกาสแบ่่งปัันมีีความเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่แก่่ผู้้�ด้้อย
โอกาส นำำ�เงิินบริิจาคและสิ่่�งของไปมอบให้้มููลนิิธิิบ้้านเด็็กอ่่อนรัังสิิต
รายละเอีียด : ตัั วแทนคณะบริิ หารธุุ รกิิ จ จำำ �นวน 3 คน ได้้นำำ �เงิิน
จำำ�นวน 12,000 บาท และสิ่่�งของ มอบให้้กัับบ้้านเด็็กอ่่อนรัังสิิต จัังหวััดปทุุมธานีี
วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
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คณะบริหารธุรกิจ
	ชื่่�อโครงการ : โครงการทุุนช่่วยเหลืือนิิสิติ ผู้้�รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์
การระบาดของไวรััสโคโรน่่า
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนสำำ�หรัับนิิสิิตปริิญญาตรีี
ของคณะบริิหารธุุรกิิจ ทุุกชั้้�นปีี 9
รายละเอีียด : คณะบริิหารธุุรกิิจได้้มอบทุุนฉุุกเฉิินให้้กับั นิิสิติ ปริิญญาตรีี
ทุุนละ 3,000 บาท มีีนิิสิิตแสดงความประสงค์์ทั้้�งสิ้้�น 4 ชั้้�นปีี จำำ�นวน 1,513 คน
รวมเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 7,239,000 บาท ดัังนี้้�
รอบที่่� 1 เดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 769 ทุุน เป็็นจำำ�นวนเงิิน
2,307,000 บาท
รอบที่่� 2 เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 446 ทุุน เป็็นจำำ�นวนเงิิน
1,338,000 บาท
รอบที่่� 3 เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 298 ทุุน เป็็นจำำ�นวนเงิิน
894,000 บาท

	ชื่่�อโครงการ : โครงการบััญชีีเพิ่่�มรอยยิ้้�มครั้้�งที่่� 17
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นิิสิิตภาควิิชาบััญชีีทุุกชั้้�นปีีได้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
2. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นิสิิ ติ ภาควิิชาบััญชีีรู้้�จักั การมีีน้ำ��ำ ใจ, การให้้และการแบ่่งปััน
แก่่ผู้้�อื่่�น
3. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ ได้้นำ�ำ ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ไปถ่่ายทอด
อีีกทั้้�งยัังช่่วยสร้้างรอยยิ้้�มให้้แก่่ผู้้�อื่่�นอีีกด้้วย
4. เพื่่�อให้้นิิสิิตภาควิิชาบััญชีีตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษาว่่า
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ช่่วยเหลืือสัังคมได้้ในอนาคต
5. เพื่่�อให้้นิิสิิตภาควิิชาบััญชีีได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือสัังคม
มููลนิิธิิและสถานสงเคราะห์์
รายละเอีียด : ชุุมนุุมนิิสิติ ภาควิิชาบััญชีี คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ จััดโครงการบััญชีีเพิ่่�มรอยยิ้้�มครั้้�งที่่� 17 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562
ขึ้้�นในวัันที่่� 22 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรีียนวััดราษฎร์์ศรััทธาธรรม ตำำ�บล
บางกระสั้้�น อำำ�เภอบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เป็็นการจััดกิิจกรรม
เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสร้้างรอยยิ้้�มให้้กัับเด็็กที่่�ด้้อยโอกาส
และเพื่่�อเสริิมสร้้างประสบการณ์์การทำำ�งานร่่วมกัันของนิิสิิต รวมไปถึึงส่่งเสริิม
ให้้นิิสิิตรู้้�จัักการมีีน้ำำ��ใจและการแบ่่งปัันให้้แก่่ผู้้�อื่่�น
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คณะเศรษฐศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ “ค่่าย ABEC (Agbus-econ Camp) ครั้้�งที่่� 5”
(ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์เกษตรและทรััพยากร คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือในการพััฒนาโรงเรีียน สื่่�อการเรีียนการสอน
รายละเอีียด : ภาควิิ ช าเศรษฐศาสตร์์ เ กษตรและทรัั พ ยากร
คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ได้้จััดโครงการ “ค่่าย ABEC
(Agbus-econ Camp)” ครั้้�งที่่� 4 ระหว่่างวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน - 2 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 ณ โรงเรีียนวััด อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอ่่างทอง จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม 150 คน
ซึ่่�งกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นนิิสิติ ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์เกษตรและทรััพยากร สาขาวิิชา
เศรษฐศาสตร์์เกษตรและสาขาวิิชาธุุรกิิจการเกษตร ทุุกชั้้�นปีี คณะกรรมการ
ผู้้�รับั ผิิดชอบโครงการ คณาจารย์์และเจ้้าหน้้าที่่� รวม 150 คน มีียอดเงิินร่่วมบริิจาค
ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 56,500 บาท

	ชื่่�อโครงการ : โครงการส่่ ง เสริิ ม ขีี ด ความสามารถวิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชน
ผู้้�ปลูู กผัั กหมุุ นเวีี ย นบ้้ านห้้ วยเสืื อ ตำำ�บลชะแล อำำ �เภอทองผาภูู มิิ จัังหวััด
กาญจนบุุรีี (สถาบัันวิิชาการด้้านสหกรณ์์)
	วัั ตถุุ ประสงค์์ : เพื่่�อพัั ฒนาขีีดความสามารถของวิิ สาหกิิ จชุุมชน
ผู้้�ปลููกผัักหมุุนเวีียนบ้้านห้้วยเสืือ ตำำ�บลชะแล อำำ�เภอทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ให้้เป็็นกลไกการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
รายละเอีียด : เมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน พ.ศ. 2563 สถาบัันวิิชาการ
ด้้านสหกรณ์์ได้้ลงพื้้�นที่่�ไปให้้ความรู้้�และทัักษะด้้านการบริิหารจััดการวางแผนธุุรกิิจ
แบบมีีส่ว่ นร่่วมแก่่สมาชิิกและภาคีีของวิิสาหกิิจชุุมชนผู้้�ปลููกผััก GAP ที่่�เป็็นสมาชิิก
วิิสาหกิิจชุุมชนผู้้�ปลููกผัักหมุุนเวีียนบ้้านห้้วยเสืือ มีีผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 13 คน
ณ วิิสาหกิิจชุุมชนผู้้�ปลููกผัักหมุุนเวีียนบ้้านห้้วยเสืือ ตำำ�บลชะแล อำำ�เภอทองผาภููมิิ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการส่่งเสริิมขีีดความสามารถกลุ่่�มชาวประมง ในการขัับเคลื่่�อนแก้้ไขปััญหาการลัักลอบคราดหอยแครง
เก็็บหอยแครงใน ตำำ�บลแหลมงอบ และตำำ�บลน้ำำ��เชี่่�ยว จัังหวััดตราด (สถาบััน ผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 26 คน ณ ศาลากลางหมู่่�บ้า้ นแหลมมะขาม
วิิชาการด้้านสหกรณ์์)
ตำำ�บลแหลมงอบ และตำำ�บลน้ำำ��เชี่่�ยว จัังหวััดตราด
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพัั ฒ นาขีี ด ความสามารถของกลุ่่�มชาวประมง
เก็็บหอยแครงใน ตำำ�บลแหลมงอบ และ ตำำ�บลน้ำำ��เชี่่�ยว จัังหวััดตราด ให้้เป็็นกลไก
การพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
รายละเอีียด : เมื่่�อวัันที่่� 24 – 25 กัันยายน พ.ศ. 2563 สถาบัันวิิชาการ
ด้้านสหกรณ์์ได้้ลงพื้้�นที่่�ไปให้้ความรู้้�และทัักษะในการจััดตั้้�งและบริิหารจััดการกลุ่่�ม
เพื่่�อเป็็นกลไกแก้้ปัญ
ั หาอาชีีพอย่่างยั่่�งยืืนแก่่ชาวบ้้านในพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เกิิดการรวมพลััง

	ชื่่�อโครงการ : โครงการส่่ ง เสริิ ม ขีี ด ความสามารถวิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชน
คนนาสวน ตำำ�บลนาสวน อำำ�เภอศรีีสวััสดิ์์� จัังหวััดกาญจนบุุรีี (สถาบัันวิิชาการ
ด้้านสหกรณ์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถของวิิสาหกิิจชุุมชนคนนาสวน
ตำำ � บลนาสวน อำำ � เภอศรีี ส วัั ส ดิ์์� จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รี ี ให้้ เ ป็็ น กลไกการพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจฐานราก
รายละเอีียด : เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ. 2563 สถาบัันวิิชาการ
ด้้านสหกรณ์์ได้้ลงพื้้�นที่่�ให้้ความรู้้�และ ทัักษะด้้านการวางแผนธุุรกิิจภายใต้้ห่ว่ งโซ่่
คุุณค่่าผลิิตภััณฑ์์แก่่สมาชิิกและภาคีีของวิิสาหกิิจชุุมชนคนนาสวนในการจััดการ
ด้้านการผลิิตพริิกกะเหรี่่�ยงผงและน้ำำ��มัันงา ผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 21 คน ณ โรงเรีียน
บ้้านนาสวน ตำำ�บลนาสวน อำำ�เภอศรีีสวััสดิ์์� จัังหวััดกาญจนบุุรีี

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
“การประเมิินผลกระทบจากการวิิจััยสู่่�การใช้้ประโยชน์์
อย่่างเป็็นรููปธรรม” (ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์เกษตรและ
ทรััพยากรคณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นัักวิิจััยมีีศัักยภาพใน
การประเมิิ น ผลกระทบที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นได้้และนำำ�เสนอ
ผลกระทบนั้้�นต่่อผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นเศรษฐศาสตร์์การประเมิิน
ผลกระทบและสาขาวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รายละเอีียด : เป็็นการบรรยาย และฝึึกปฏิิบัติั ิ ให้้กับั นัักวิิจัยั ที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนทุุนวิิจัยั จาก สวก.ในปีีงบประมาณ 2563 วัันที่่� 15 ตุุลาคม
พ.ศ. 2562 ณ ชั้้�น 3 ห้้อง 301 อาคารวชิิรานุุสรณ์์มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตบางเขน กรุุงเทพฯ จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม 35 คน
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
“การประเมิิ น ผลลัั พ ธ์์ แ ละผลกระทบจากการวิิ จั ั ย ของ
โครงการวิิจัยั ภายใต้้โปรแกรม TRP2 “นวััตกรรมการพััฒนา
การเกษตรกรสู่่�เกษตรสมััยใหม่่” (ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์
เกษตรและทรััพยากร คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�ออบรมการประเมิินผลลััพธ์์และผลกระทบ
จากการวิิจัยั 2
2. เพื่่�อติิดตามและประเมิินผลการวิิจััยสำำ�หรัับ
วางแผนงานต่่อไปในอนาคต
รายละเอียด : เป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบตั ิ ให้กบั นักวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จาก สวก.ในปีงบ ประมาณ 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วม 35 คน

	ชื่่�อโครงการ : การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ โครงการอบรม การประเมิิน
ผลกระทบจากงานวิิจััย (Research Impact Assessment Training Program)
(ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์เกษตรและทรััพยากร คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าอบรมได้้รัับความรู้้� ความเข้้าใจ เทคนิิค
การประเมิินผลกระทบที่่�เกิิดจากแผนงาน/โครงการวิิจัยั รวมถึึงแนวทางการออกแบบ
การประเมิินผลกระทบจากงานวิิจััยได้้ พร้้อมทั้้�งมีีแนวทางในการนำำ�เครื่่�องมืือ
ทางเศรษฐศาสตร์์ไปใช้้ในการประเมิินผลกระทบจากงานวิิจัยั และมีีเกณฑ์์ตัดั สิินใจ
ในการเลืือกโครงการวิิจััยที่่�สามารถสร้้างผลกระทบต่่อสัังคม รวมทั้้�งนำำ�ผล
การประเมิินของโครงการวิิจัยั ที่่�ดำ�ำ เนิินการ มาปรัับปรุุงแนวทางในการดำำ�เนิินการวิิจัยั ได้้
รายละเอีียด : วัันที่่� 24 - 25 กัันยายน พ.ศ. 2563 บรรยายให้้ความรู้้�
พนัักงาน สถาบัันมาตรวิิทยาแห่่งชาติิ กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์วิจัิ ยั
และนวัั ตกรรม สายวิิ ชาการ ระดัั บเชี่่�ยวชาญ-ระดัั บชำำ�นาญการพิิ เศษ โดย
รศ.ดร.สุุวรรณา ประณีีตวตกุุล ผศ.ดร.กััมปนาท วิิจิิตรศรีีกมล ผศ.ดร.นภสม
สิินเพิ่่�มสุุขสกุุล จากคณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และดร.ปิิยะทััศน์์
พาฬอนุุรัักษ์์ จากสถาบัันคลัังสมองของชาติิ ประโยชน์์ที่่�ผู้้�เข้้ารัับการอบรมได้้คืือ
ได้้รัับความรู้้� ความเข้้าใจหลัักการประเมิินผลกระทบที่่�เกิิดจากโครงการหรืือ
แผนงานวิิจััย มีีข้้อมููลย้้อนกลัับ ทำำ�ให้้ทราบถึึงปััญหา อุุปสรรค และแนวทาง
การแก้้ไข ปรัับปรุุง การดำำ�เนิินงานของโครงการวิิจััยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สามารถนำำ�ความรู้้�ไปบริิหารจััดการโครงการและงานวิิจััยได้้ รวมถึึงออกแบบ
การประเมิินผลกระทบจากงานวิิจััยเบื้้�องต้้นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�ง
สามารถสร้้างคำำ�ถามและสร้้างตััวชี้้�วััดการประเมิินผลได้้ และทำำ�ให้้ทราบว่่า
โครงการวิิจััยได้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย ซึ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้
ในการตััดสิินใจ ในการสนัับสนุุนโครงการวิิจััยที่่�มีีประสิิทธิิผล ให้้มีีการขยายผล
เพื่่�อการพััฒนาในอนาคตต่่อไป ณ อาคารมาตรธำำ�รง มว. จัังหวััดปทุุมธานีี จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วม 60 คน
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมหลัักสููตร : การเพิ่่�มศัักยภาพผู้้�ตรวจสอบ
กิิจการสหกรณ์์อย่่างมืืออาชีีพ ขั้้�นพื้้�นฐาน รุ่่�นที่่� 3 (ภาควิิชาสหกรณ์์ คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้ความรู้้�พื้้�นฐานและการเตรีียมตััวพร้้อมเป็็นผู้้�ตรวจสอบ
กิิจการสหกรณ์์อย่่างมีีคุุณภาพ
2. เพื่่�อให้้ความรู้้�เรื่่�องภารกิิจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและจริิยธรรม
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ
3. เพื่่�อให้้ความรู้้�การบััญชีีสหกรณ์์และหลัักการควบคุุมภายในเพีียงพอ
ที่่�จะนำำ�ไปใช้้ในการตรวจสอบ
4. เพื่่�อให้้ความรู้้�เรื่่�องกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานสหกรณ์์
รายละเอีี ย ด : เป็็นการจััดโครงการอบรมเพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมเป็็น
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการที่่�มีีความรู้้�เรื่่�องการตรวจสอบและเป็็นพื้้�นฐานที่่�จะศึึกษาการ
เป็็นผู้้�ตรวจสอบกิิจการสหกรณ์์อย่่างมืืออาชีีพระดัับสููงต่่อไป ระยะเวลาการจััด
วัันที่่� 6-8 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นผู้้�ที่่�สนใจเข้้าร่่วมโครงการ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิิก ในองค์์กรสหกรณ์์ และบุุคคลทั่่�วไป
มีีผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 52 คน

	ชื่่�อโครงการ : โครงการพััฒนาและปรัับปรุุงหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์ (ภาควิิชาสหกรณ์์ คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. สำำ�รวจความคิิดเห็็นของนิิสิิตปััจจุุบัันและนิิสิิตเก่่าที่่�มีีต่่อหลัักสููตร
วิิ ทยาศาสตรบัั ณฑิิ ต สาขาวิิ ชาเศรษฐศาสตร์์ สหกรณ์์ ของภาควิิ ชาสหกรณ์์
คณะเศรษฐศาสตร์์ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุุงหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์
2. เพื่่�อรัับฟัังและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในการปรัับปรุุงหลัักสููตร
ระหว่่างผู้้�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุุงวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์ ปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
รายละเอีียด : เป็็นการจััดโครงการอบรมเพื่่�อให้้เข้้าร่่วมแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นและการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชา
เศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์ ระยะเวลาการจััดวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 โดยมีี
กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นนิิสิติ ระดัับปริิญญาตรีีและหน่่วยงานภาครััฐ เอกชน และสหกรณ์์
มีีผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 49 คน
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คณะเศรษฐศาสตร์
3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการนำำ�นิิสิิตเข้้าค่่ายศึึกษานอกสถานที่่�สำำ�หรัับ
รายวิิชา 01101414 (ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิิสิิตเกิิดความเข้้าใจหลัักการเศรษฐกิิจพอเพีียง
โดยเฉพาะในด้้านเกษตรกรรม ซึ่่�งเป็็นรากฐานของประเทศและนำำ�ความรู้้� ความเข้้าใจ
ที่่�ได้้ รัั บ จากการศึึ ก ษาไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ จ นสามารถเสนอ
แนะแนวทางในการนำำ�แนวคิิดปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงสู่่�ชุุมชนและสัังคมไทย
ได้้อย่่างเหมาะสม
รายละเอีียด : นิิสิติ ได้้รับั ฟัังการบรรยายจากคุุณอำำ�นาจ หมายยอด
กลาง ประธานกลุ่่�มฯ และร่่วมกิิจกรรมเยี่่�ยมชมวิิถีชีี วิี ติ เกษตรไร้้สารพิิษที่่�อำำ�เภอ
วัังน้ำำ��เขีียว จัังหวััดนครราชสีีมา นอกจากนี้้� นิิสิติ ได้้ร่ว่ มจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�
มอบทุุนการศึึกษาและของขวััญให้้กับั นัักเรีียนโรงเรีียนบ้้านน้ำำ��ซับั ด้้วย เมื่่�อวัันที่่�
1-2 มีีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม จำำ�นวน 48 คน

	ชื่่�อโครงการ : “การเฝ้้าระวัังและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)” (ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อป้้องกัันการควบคุุมและลดอััตราเสี่่�ยงของโรคไม่่ให้้แพร่่กระจายของเชื้้�อโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (COVID-19)
ยัังเป็็นการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมจากการรวมตััวของคนจำำ�นวนมาก
รายละเอีียด : 1. ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ โดยคณะกรรมการกิิจการนิิสิติ และระบบอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ได้้ดำ�ำ เนิินการแจกชุุด Care Kit
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 298 ชิ้้�น ให้้กัับนิิสิิตชั้้�นปีีที่่� 1 ภาคปกติิ จำำ�นวน 95 ชิ้้�น ภาคพิิเศษ จำำ�นวน 143 ชิ้้�น ภาคภาษาอัังกฤษ จำำ�นวน 60 ชิ้้�น
2. ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ได้้ดำำ�เนิินการแจกหน้้ากากอนามััยผ้้า จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,151 ชิ้้�น ให้้กัับนิิสิิตทุุกชั้้�นปีี โดยเป็็นนิิสิิตภาคปกติิ จำำ�นวน
287 ชิ้้�น ภาคพิิเศษ จำำ�นวน 538 ชิ้้�น ภาคภาษาอัังกฤษ จำำ�นวน 204 ชิ้้�น อาจารย์์และเจ้้าหน้้าที่่�ของภาควิิชาทุุกคน จำำ�นวน 122 ชิ้้�น
	ชื่่�อโครงการ : จััดทำำ�ค่า่ ย “พีีวีซีี ”ี (PURE VOLUNTEER CAMP) โดยชุุมชน
นิิสิติ ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ (ETG) (ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. ปลููกฝัังให้้นิสิิ ติ รู้้�จักั การเสริิมสร้้างความสามััคคีี การสร้้างภาวะผู้้�นำำ�ผู้้�ตาม กล้้าแสดงความคิิดเห็็น รัับฟัังข้้อเสนอแนะของผู้้�อื่่�น
2. สร้้างจิิตสาธารณะและบำำ�เพ็็ญตนให้้เป็็นประโยชน์์แก่่ส่่วนรวม
3. สนัับสนุุนให้้นิิสิิตมีีความคิิดสร้้างสรรค์์และร่่วมกัันในการวางแผน
การทำำ� งานเป็็ น ทีี มร่่ ว มกัั น รวมทั้้�งประยุุ ก ต์์ ใช้้ ค วามรู้้� ท างเศรษฐศาสตร์์ และ
ศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการแก้้ไขปััญหาอย่่างเป็็นระบบ
รายละเอีียด : ชุุมชนนิิสิติ ภาควิิชาเศรษฐศาสตร์์ (ETG) จััดทำำ�ค่า่ ย “พีีวีซีี ”ี
(PURE VOLUNTEER CAMP) ร่่วมกัันดำำ�เนิินการปรัับปรุุงสภาพหน้้าดิินและ
เทปููนบริิเวณถนนทางเข้้าโรงเรีียน ปรัับปรุุงพื้้�นสนามหญ้้า และทาสีีสนามเด็็กเล่่นใหม่่
ปรัับปรุุง BBL (Brain Based Learning) ที่่�มีีอยู่่�เดิิม และเพิ่่�มของใหม่่โดยการวาด
และทาสีี ณ โรงเรีียนวััดอิินทอารีี หมู่่�ที่่� 5 บ้้านรางหอยขม ตำำ�บลลาดบััวหลวง
อำำ�เภอลาดบััวหลวง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ระหว่่างวัันเสาร์์ที่่� 23 - 25 พฤศจิิกายน
พ.ศ. 2562 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 150 คน
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คณะเศรษฐศาสตร์
	ชื่่�อโครงการ : โครงการบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์ เนื่่�องในวัันสหกรณ์์
แห่่งชาติิ และวัันครบรอบจััดตั้้�งโครงการหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชา
เศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์ (ภาคพิิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
(ภาควิิชาสหกรณ์์ คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ :
1.เพื่่�อรำำ�ลึึกถึึงวัันสหกรณ์์แห่่งชาติิ และในโอกาสวัันครบรอบ 8 ปีี
จััดตั้้�งโครงการหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์
(ภาคพิิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
2.เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้กัับผู้้�สููงอายุุให้้สามารถดำำ�เนิินชีีวิิต
ได้้อย่่างอบอุ่่�นและมีีความสุุขในสัังคม
3.เพื่่�อให้้บุุคลากร และนิิสิิตได้้มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยเหลืือสัังคมซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับอุุดมการณ์์สหกรณ์์
4.เพื่่�อให้้นิิสิิตในโครงการมีีจิิตสำำ�นึึกในการทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อผู้้�อื่่�น
ตามเจตนารมณ์์ของสหกรณ์์
5.เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมอัันดีีงามของมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์
รายละเอีียด : เป็็นโครงการที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้นิิสิิตได้้มีีส่่วนร่่วมในการ
สร้้างความสุุขในสัังคม สอดคล้้องกัับอุุดมการณ์์สหกรณ์์ ที่่�ว่่า “ความเชื่่�อร่่วมกััน
ที่่�ว่่ าการช่่ วยตนเองและการช่่ วยเหลืื อซึ่่�งกัั นและกัั นตามหลัั กการสหกรณ์์
ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การกิินดีี อยู่่�ดีี มีีความเป็็นธรรม และสัันติิสุุขในสัังคม” และเพื่่�อ
เป็็นการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมอัันดีีงามของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
บุุคลากรและนิิสิติ ได้้สืบื สานเอกลัักษณ์์ความเป็็นไทยเรื่่�องการให้้ความช่่วยเหลืือ
เอื้้�อเฟื้้อ� เผื่่�อแผ่่แก่่เพื่่�อนมนุุษย์์ ตลอดจนเข้้าใจและมีีความรู้้�สึกึ ที่่�ดีีต่อ่ องค์์กรมากขึ้้�น

	ช่่วงเวลาที่่�จััดโครงการวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 ณ สถานสงเคราะห์์คนชรา บ้้านนครปฐม
โดยกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นนิิสิติ หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์ ชั้้�นปีีที่่� 2 มีีผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการจำำ�นวน 55 คน

	ชื่่�อโครงการ : ขออนุุมััติิจำ�ำ หน่่ายครุุภััณฑ์์ โดยวิิธีีการโอน (สำำ�นัักงาน
เลขานุุการ คณะเศรษฐศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : ทางคณะเศรษฐศาสตร์์ ได้้ตรวจสอบครุุ ภัั ณฑ์์และ
วััสดุุต่่าง ๆ ที่่�ไม่่ได้้ใช้้งานและซ่่อมจะไม่่คุ้้�มค่่าใช้้จ่่าย
รายละเอีียด : ตามหนัังสืือที่่� วสก./ชว 0008/2563 ลงวัันที่่� 28 กัันยายน
พ.ศ. 2563 วััดสวนแก้้ว หมู่่� 1 ตำำ�บลบางเลน อำำ�เภอบางใหญ่่ จัังหวััดนนทบุุรีี 11140
ขอรัับบริิจาคทางคณะเศรษฐศาสตร์์ ได้้ตรวจสอบครุุภัณ
ั ฑ์์และวััสดุุต่า่ งๆ ที่่�ไม่่ได้้
ใช้้งานและซ่่อมจะไม่่คุ้้�มค่่าใช้้จ่า่ ย ซึ่่�งมีีรายการครุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�จะโอน จำำ�นวน 37 รายการ
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คณะสังคมศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
	ชื่่�อโครงการ : โครงการศึึกษาดููงานศููนย์์ราชการจัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์/กลุ่่�มรัักท้้องถิ่่�นบ่่อนอก/กลุ่่�มอนุุรักั ษ์์บ้า้ นกรููดและบางสะพาน
ของนิิสิิตสาขาการปกครอง ชั้้�นปีีที่่� 3 ปีีการศึึกษา 2562 (ภาควิิชารััฐศาสตร์์และรััฐประศาสนศาสตร์์ คณะสัังคมศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้รัับความรู้้�และประสบการณ์์ในเรื่่�องประชาสัังคมและการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง ความสามารถ
ในการวิิเคราะห์์และสรุุปปััญหาถึึงการแก้้ไขความขััดแย้้งโดยภาคประชาสัังคมซึ่่�งเป็็นตััวแสดงอื่่�นที่่�มิิใช่่รััฐรวมถึึ ง บทบาทในการแก้้ ไข
ปััญหาตามนโยบายของรััฐบาลโดยฝ่่ายปกครองระดัับท้้องที่่�คือื จัังหวััดและทำำ�ความเข้้าใจถึึงเหตุุผลของการต่่อสู้้�ตามสิิทธิิที่่�ภาคประชาสัังคมพึึงมีี
รายละเอีียด : นิิสิิตผู้้�เรีียน ระดัับปริิญญาตรีี สาขาวิิชาการปกครอง (และนิิสิิตสาขาอื่่�นที่่�มาลงเรีียนเพื่่�อเป็็นวิิชาโท) ภาคปกติิ
จำำ�นวน 26 คน และภาคพิิเศษ จำำ�นวน 52 คน ควรมีีโอกาสเรีียนรู้้�จากโลกแห่่งความเป็็นจริิงโดยการศึึกษาดููงานจากหน่่วยงานราชการที่่�มีีชื่่�อ
เสีียงในด้้านการบริิหารจััดการ และเครืือข่่ายภาคประชาสัังคมที่่�มีีความเข้้มแข็็ง มีีวััตถุุประสงค์์ชััดเจนในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
และมีีผลงานมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อที่่�นิิสิิตจะได้้รัับประสบการณ์์และนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ “รัักฟ้้า รัักษ์์ป่่า ปลููกกล้้า ยุุววนกร” (ศููนย์์วิิจััยและบริิการวิิชาการ คณะสัังคมศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อปลููกฝัังให้้เยาวชนวััยเรีียนในพื้้�นที่่� มีีจิิตสำำ�นึึกด้้านการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้และสิ่่�งแวดล้้อม 2. เพื่่�อสนัับสนุุนการ
ถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านป่่าไม้้ให้้แก่่คนในชุุมชน 3. เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันของคนในชุุมชน
รายละเอีียด : คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ได้้จัดั กิิจกรรมร่่วมกัับกองทััพอากาศ ในโครงการน่่านฟ้้าโมเดล 2020
โดยได้้จัดั กิิจกรรมย่่อย จำำ�นวน 2 วััน ได้้แก่่ วัันเสาร์์ที่่� 22 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 และวัันพุุธที่่� 9 กัันยายน พ.ศ. 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. วัันเสาร์์ที่่� 22 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้้จััดโครงการ “รัักฟ้้า รัักษ์์ป่่า ปลููกกล้้า ยุุววนกร” โดยคณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ร่ว่ มกัับโครงการค่่ายยุุวชนน่่านฟ้้า 2020 “ปลููกป่่าในใจคน” โดยกองทััพอากาศ ร่่วมจััดกิิจกรรมเพื่่�อปลููกฝัังการอนุุรักั ษ์์ป่า่ ไม้้ สััตว์์ป่า่
และสภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิ ให้้กับั ตััวแทนนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 จาก 4 โรงเรีียน จำำ�นวน 59 คน ณ ห้้องสมุุด กองทััพอากาศ
โดยนัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ เขีียนเรีียงความ 1 หน้้ากระดาษ หััวข้้อ “ป่่าในใจฉััน” และโรงเรีียนรวบรวมส่่ง Ems กลัับมาให้้คณะทำำ�งาน
เพื่่�อพิิจารณาคััดเลืือก โรงเรีียนละ 2 คนเพื่่�อขึ้้�นอ่่านใน วัันที่่� 9 กัันยายน พ.ศ. 2563 พร้้อมด้้วยนิิสิิตคณะวนศาสตร์์ แจกเมล็็ดพัันธุ์์�
ให้้นัักเรีียนทุุกคนปลููกในกระถาง ดููความเจริิญเติิบโต และถ่่ายภาพติิด #น่่านฟ้้าโมเดล ในเฟซบุ๊๊�ค
2. วัันที่่� 9 กัันยายน พ.ศ. 2563 คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ได้้จััดกิิจกรรม “โครงการรัักฟ้้า รัักษ์์ป่่า ปลููกกล้้า
ในใจเรา” ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการน่่านฟ้้าโมเดล 2020 จััดโดยกองทััพอากาศ ณ ตำำ�บลศรีีษะเกษ อำำ�เภอนาน้้อย จัังหวััดน่่าน
โดยคณะสัังคมศาสตร์์ ได้้จัดั กิิจกรรมการอ่่านเรีียงความ “ป่่าไม้้ในใจฉััน” ซึ่่�งคััดเลืือกมาจากตััวแทนเยาวชนจาก 4 โรงเรีียนในพื้้�นที่่�นาน้้อย
จัังหวััดน่่าน
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

2. ระยะเวลาดำำ�เนิินการ ตั้้�งแต่่เดืือน 1 กัันยายน
	ชื่่�อโครงการ : โครงการภููมิิศาสตร์์โอลิิมปิิก เขตภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2562 – 20 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 (สำำ �หรัับรอบ
การแข่่งขััน ปีี ค.ศ. 2020) โดยจะมีีกิิจกรรมในลัักษณะนี้้�
(ภาควิิชาภููมิิศาสตร์์ คณะสัังคมศาสตร์์)
เป็็นประจำำ�ทุุกปีีในช่่วงระยะเวลาเดีียวกััน
	วััตถุุประสงค์์ :
3. กลุ่่�มเป้้ า หมาย นัั ก เรีี ย นมัั ธ ยมปลายเขต
1. เพื่่�อเปิิดรัับสมััครนัักเรีียนจากโรงเรีียนในเขตภาคกลางตอนบน
และคััดเลืือกเป็็นตััวแทนของภาคกลางตอนบน เข้้ารัับการอบรมโดยศููนย์์ระดัับ ภาคกลางตอนบน สพฐ. จำำ�นวน 35 คน
มหาวิิทยาลััย จำำ�นวน 35 คน
2. เพื่่�อจััดการฝึึกอบรมนัักเรีียนตััวแทนของโรงเรีียนในเขตภาคการตอนบน
(35 คน) ให้้มีีองค์์ความรู้้�ทางด้้านภููมิิศาสตร์์ที่่�ทัันสมััย เป็็นไปตามมาตรฐานของ
วิิชาภููมิิศาสตร์์โอลิิมปิิกและพร้้อมสำำ�หรัับการเข้้าแข่่งขัันเพื่่�อคััดเลืือกในระดัับ
ประเทศ
3. เพื่่�อคััดเลืือกนัักเรีียนตััวแทนภาคกลางตอนบนให้้เหลืือ 6 คนเพื่่�อเข้้า
สอบแข่่งขัันกัับผู้้�ได้้รัับการคััดเลืือกจากอีีก 13 ศููนย์์ (5 ศููนย์์มหาวิิทยาลััย และ
8 ศููนย์์โรงเรีียน) ให้้เป็็นตััวแทนเข้้ารัับการอบรมอย่่างเข้้มข้้นจากศููนย์์ส่่วนกลาง
ระดัับประเทศ เพื่่�อคััดเลืือกให้้เป็็นตััวแทนของประเทศเข้้าร่่วมการแข่่งขััน
ภููมิศิ าสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ จำำ�นวน 4 คน
รายละเอีียด : 1. กิิจกรรมสอบคััดเลืือกรอบที่่� 1 ที่่�คณะสัังคมศาสตร์์
จากนั้้�นศููนย์์ฯ จััดการอบรมนัักเรีียนที่่�ได้้รับั การคััดเลืือกจำำ�นวน 35 คน เป็็นเวลา
5 วััน ที่่�คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ (ค่่าย 1) และสอบคััดเลืือก
รอบที่่� 2 เพื่่�อคััดเลืือกตััวแทนของศููนย์์ภาคกลางตอนบน (จำำ�นวน 6 คน)

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ SOCKUFollows (ศููนย์์วิจัิ ยั และบริิการวิิชาการ
คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสำำ�รวจความคิิดเห็็นของประชาชนต่่อสถานการณ์์
ปััจจุุบัันและนำำ�เสนอผลการสำำ�รวจสู่่�สาธารณะผ่่านรููปแบบภาพ (อิินโฟกราฟิิค)
รายละเอีียด : เป็็นการจััดทำำ�การสำำ�รวจข้้อคิิดเห็็นของประชาชนที่่�มีีต่อ่
สถานการณ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อสะท้้อนความคิิดเห็็นของประชาชนออกมาในรููปแบบ
เชิิงสถิิติศิ าสตร์์และเผยแพร่่ออกมาในรููปแบบภาพ (อิินโฟกราฟิิค) เพื่่�อให้้สื่่�อที่่�เรา
ผลิิตขึ้้�นเป็็นประโยชน์์แก่่ประชาชนผู้้�ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์ต่า่ งๆ ในปััจจุุบันั
โดยให้้คณาจารย์์ในคณะสัังคมศาสตร์์สร้้างเครื่่�องมืือในการสำำ�รวจข้้อคิิดเห็็นของ
ประชาชนและข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ สำำ�หรัับเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกิิดในสัังคมผ่่าน
ช่่องทาง Facebook: SOCKUFollows เพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
การสำำ �รวจ เผยแพร่่ข้้ อมูู ลข่่าวสาร และเป็็ นสื่่�อสำำ�หรัั บการประชาสััมพัันธ์์
คณะสัังคมศาสตร์์สู่่�สัังคมภายนอก ระยะเวลา 4 เดืือน พฤษภาคม – สิิงหาคม
พ.ศ. 2563

66

คณะสังคมศาสตร์
ชื่่�อโครงการ : โครงการ SOCKUTalks (ศููนย์์วิิจััยและบริิการวิิชาการ
คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้คณาจารย์์หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในคณะ
สัังคมศาสตร์์สามารถนำำ�ข้้อมููลไปพััฒนาในการเรีียนการสอนออนไลน์์ได้้
2. เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ทางวิิชาการทางสัังคมศาสตร์์ผ่า่ นสื่่�อสัังคมออนไลน์์
(Social media)
รายละเอีียด : เป็็นโครงการสืืบเนื่่�องจาก โครงการ SOCKUFollows
เพื่่�อนำำ�ผลการสำำ�รวจมาจััดทำำ�ความรู้้� ความเข้้าใจ และเป็็นช่่องทางในการเผยแพร่่
ความรู้้�ทางวิิชาการที่่�หลากหลายสู่่�สัังคม สามารถใช้้เป็็นแนวทางในการแก้้ปัญ
ั หา
หรืือพััฒนาสัังคม โดยให้้คณาจารย์์ในคณะสัังคมศาสตร์์ให้้ความรู้้�หรืือให้้ข้อ้ เสนอแนะ
ต่่าง ๆ สำำ�หรัับเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�เกิิดในสัังคมผ่่านช่่องทาง YouTube และแชร์์ข้อ้ มููล
ลง Facebook เพื่่�อให้้เกิิดการแชร์์ในวงกว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีหัวั ข้้อในการจััดทำำ�สื่่�อ
บริิการวิิชาการ จำำ�นวน 6 คลิิป

	ชื่่�อโครงการ : โครงการเสริิมสร้้างบางกะเจ้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน ปีี 2562
ตำำ�บลบางกอบััว อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ: หิ่่�งห้้อยน้้อย ร้้อยรััก
ต้้นลำำ�พูู ปีีที่่� 2 (ศููนย์์วิิจััยและบริิการวิิชาการ คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้เยาวชนในพื้้�นที่่�ได้้ภููมิิใจในท้้องถิ่่�นและ
มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�จะอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมและพััฒนาชุุมชนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ผ่่านกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�ในโครงการ “โครงการเสริิมสร้้างบางกะเจ้้าสู่่�ความยั่่�งยืืนปีี 2562 ตำำ�บล
บางกอบััว อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ : หิ่่�งห้้อยน้้อย ร้้อยรััก
ต้้นลำำ�พูู ปีีที่่� 2”ซึ่่�งเป็็นการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้เยาวชนห่่างไกลยาเสพติิดและ
สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปพััฒนาตนเอง เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญให้้กัับชุุมชน รวมถึึง
สามารถเผยแพร่่ความรู้้�ให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวในอนาคต
รายละเอีียด : วัันศุุกร์์ที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 คณาจารย์์และนิิสิิต
ได้้ร่่วมกัันจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�แก่่นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น โรงเรีียนวััด
บางกอบััว (ขลิิบราษฎร์์บููรณะ) ผ่่านการบรรยายและฐานกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
จำำ�นวน 4 ฐาน โดยขอความอนุุเคราะห์์บุุคลากรจากสำำ�นัักงานป้้องกัันและ
ปราบปรามยาเสพติิด ภาค 1 เพื่่�อมาบรรยายให้้ความรู้้�แก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้ทราบถึึง
บทบาทของ ปปส.ภาค 1 ในพื้้�นที่่�บางกะเจ้้า ความรู้้� และการป้้องกัันเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
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คณะสังคมศาสตร์
3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
ชื่่�อโครงการ : โครงการ SOCKUShares (ศููนย์์วิจัิ ยั และบริิการวิิชาการ
คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชน ประชาชน และหน่่วยงานที่่�ได้้รับั ความเดืือดร้้อน
จากสถานการณ์์ปััจจุุบััน
2. เพื่่�อบริิการความรู้้�ทางสัังคมศาสตร์์ สู่่�สาธารณะ
รายละเอีียด : เป็็นการมีีส่่วนร่่วมของบุุคลากรเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม
เพื่่�อร่่วมบริิจาคทรััพย์์ส่่วนตััวในการช่่วยเหลืือประชาชนและชุุมชนบริิเวณรอบ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดยจััดซื้้�อเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค ทำำ�ถุงุ ยัังชีีพให้้กับั หน่่วยงาน
ที่่�ต้้องการรัับการช่่วยเหลืือ อาทิิ ศููนย์์คนพิิการทางสติิปััญญา (สาขาคลองเตย)
มููลนิิธิช่ิ ว่ ยคนปััญญาอ่่อนแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชิินูปู ถััมภ์์ และซื้้�อของใช้้
ที่่�จำ�ำ เป็็นในการดำำ�รงชีีวิติ บริิจาคใส่่ตู้้�ปันั สุุขในแต่่ละจุุด นอกจากนี้้� ได้้จัดั ทำำ�สื่่�อความรู้้�
เนื้้�อหาสาระเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่�คัดั กรองโดยคณาจารย์์ คณะสัังคมศาสตร์์
เพื่่�อเป็็นการบริิการวิิชาการออกสู่่�ชุุมชนอีีกช่่องทางหนึ่่�ง โดยได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรม
ลงพื้้�นที่่�จำำ�นวน 5 แห่่ง

คณะมนุษยศาสตร์
กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่่ความรู้้�
	ชื่่�อโครงการ : โครงการพััฒนาภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารในบริิบท
ท้้องถิ่่�นสำำ�หรัับเยาวชน (English for Local Context Communication
Development Program for Young Learners)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับั ชุุมชนโดยการเชิิญชวนให้้นักั ท่่องเที่่�ยว
มาเที่่�ยวเพื่่�อให้้ชุุมชนมีีรายได้้
2. เพื่่�อพััฒนาทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษให้้กัับเยาวชนในชุุมชน
รายละเอีียด : คณะมนุุษยศาสตร์์สอนภาษาอัังกฤษให้้กับั เยาวชนอายุุ
10-12 ปีี ของโรงเรีียนวััดป่่าเกด ให้้สามารถสื่่�อสารและโต้้ตอบกัับนัักท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิได้้ ในวัันที่่� 8,15,22,29 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 วัันที่่� 12,19 กัันยายน
พ.ศ. 2563 วัั นที่่� 3,10,13,15 ตุุ ลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ โรงเรีียนวััดป่่าเกด (ดิิษ วิิทยาคาร) จัังหวััดสมุุทรปราการ จำำ�นวน 20 คน
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คณะมนุษยศาสตร์
	ชื่่�อโครงการ : โครงการบริิการวิิชาการแก่่ชุุมชนโรงเรีียนวััดเทวสุุนทร
ปีีที่่� 5
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์แก่่นัักเรีียนในโรงเรีียน
วััดเทวสุุนทร
รายละเอีียด : คณะมนุุษยศาสตร์์เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของความคิิด
เชิิงสร้้างสรรค์์จึงึ จััดโครงการบริิการวิิชาการแก่่ชุมุ ชนโรงเรีียนวััดเทวสุุนทร ในลัักษณะ
การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเรื่่�องกระบวนการพััฒนาเชิิงความคิิดสร้้างสรรค์์แก่่เยาวชน
โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�การพััฒนานัักเรีียนเพื่่�อให้้สามารถใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการ
พััฒนาตนเองได้้อย่่างมีีศัักยภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ในวัันที่่� 21 กัันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 8.30-16.30 น. ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ 70 คน ณ ห้้องประชุุมโรงเรีียนวััดเทวสุุนทร

ชื่่�อโครงการ : โครงการบริิการวิิชาการแก่่ชุุมชนวััดสายไหม ปีีที่่� 3
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อเผยแพร่่งานบริิการวิิชาการของคณะมนุุษยศาสตร์์สู่่�ชุมุ ชน
2. เพื่่�อช่่วยทำำ�ป้า้ ยบอกสถานที่่�ต่่างๆ ภายในวััด
รายละเอีียด : คณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ ทำำ �ป้ ้ า ยบอกทางเป็็ น ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ และภาษาจีีนให้้กัับวััด เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกและ
ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�มาติิดต่่อทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ ในวัันที่่� 23 กัันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 8.30-16.30 น. มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ 10 คน ณ วััดสายไหม อำำ�เภอลำำ�ลููกกา
จัังหวััดปทุุมธานีี
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คณะศึกษาศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : ริินน้ำำ��ใจจากกองทุุนคนใจดีีสู่่�น้อ้ งในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
(ภาควิิชาอาชีีวศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��และมอบโอกาสทางการศึึกษา
ให้้กัับนัักเรีียนในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
รายละเอีียด : การมอบทุุนการศึึกษาจากกองทุุนคนใจดีี บริิหารงานโดย
รศ.ดร.เมธิินีี วงศ์์วานิิช รััมภกาภรณ์์ อาจารย์์ภาควิิชาอาชีีวศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตบางเขนให้้แก่่นัักเรีียนโรงเรีียนบ้้านยะบะ
(อุุปการวิิทยา) อำำ�เภอรืือเสาะ จัังหวััดนราธิิวาส เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
จำำ�นวน 5 ทุุน ทุุนละ 1,000 บาท เป็็นเงิิน 5,000 บาท

ชื่่�อโครงการ : โครงการค่่ า ยวิิ ท ย์์ จิ ิ ต อาสา (ภาควิิ ช าการศึึ ก ษา
คณะศึึกษาศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนานัักเรีียนในระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ให้้ได้้เรีียนรู้้�ทั้้�งด้้านความรู้้�และทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับชีีวิติ ประจำำ�วันั ตลอดจนจิิตวิิทยาศาสตร์์จากจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในรููปแบบ
ของสะเต็็มศึึกษา
รายละเอีียด : กำำ�หนดการจััดโครงการ ระหว่่างวัันที่่� 2-4 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 ณ โรงเรีียนวััดนาพรม ตำำ�บลนาพัันสาม อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเพชรบุุรีี
โดยนิิ สิิ ตสาขาวิิ ชาการสอนวิิ ทยาศาสตร์์ จำำ �นวน 67 คน เข้้ าร่่ วมโครงการ
กลุ่่�มเป้้าหมายในการจััดกิิจกรรม คืือ นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา จำำ�นวน 128 คน
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คณะศึกษาศาสตร์
2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์สู่่�แนวทางการพััฒนาเกษตร
อุุตสาหกรรมภายใต้้โครงการส่่งเสริิมการพััฒนาผู้้�ประกอบการ/วิิสาหกิิจชุุมชน
ในการผลิิตสิินค้้าเกษตรและผลิิตภััณฑ์์
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อจััดสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการใน 6 ภููมิิภาคทั่่�วประเทศ
เพื่่�อใช้้ประกอบการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์หรืือแผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5 ปีี
(พ.ศ. 2564-2568) ระดัับหน่่วยงานที่่�เชื่่�อมโยงแผนในระดัับต่่างๆ ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
ในการพัั ฒ นาเกษตรอุุ ต สาหกรรมตลอดโซ่่ อุุ ป ทานได้้ อ ย่่ า งสอดรัั บ กัั บ
สถานการณ์์และความท้้าทายในปััจจุุบััน
รายละเอีียด : ผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ าร ประกอบด้้วย ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับเกษตรอุุตสาหกรรมและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
บุุคลากรภาครััฐ/สถาบัันการศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน และผู้้�ประกอบการ SME/
ภาคเอกชน รวมทั้้�งสิ้้�น 443 คน (จััดที่่�กรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 25 มิิถุุนายน
ที่่�สุุราษฎธานีี วัันที่่� 10 กรกฎาคม ที่่�สงขลา วัันที่่� 13 กรกฎาคม ที่่�ขอนแก่่น
วัันที่่� 27 กรกฎาคม ที่่�ชลบุุรีี วัันที่่� 30 กรกฎาคม และที่่�เชีียงใหม่่ วัันที่่� 3 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563) ผู้้�เข้้าร่่วมได้้ร่ว่ มแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับทิิศทาง เป้้าหมายบทบาท
ภารกิิจแนวทางการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินงาน แนวทางการพััฒนาปััจจััย
และตััวชี้้�วัดั และโครงการกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนาเกษตรอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น

	ชื่่�อโครงการ : บรรยายโครงการผลิิตครููเพื่่�อพััฒนาท้้องถิ่่�น รุ่่�นที่่� 3
เรื่่�องคุุณลัักษณะครูู จิิตวิิญญาณความเป็็นครูู (โรงเรีียนสาธิิตแห่่งมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการศึึกษา)
	วััตถุุประสงค์์ :
1. ด้้านคุุณลัักษณะ : เพื่่�อให้้นิิสิิตมีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อวิิชาชีีพครูู/การเตรีียม
ความพร้้อมในการเป็็นครููที่่�ดีี/ความตั้้�งใจมุ่่�งมั่่�นการเรีียนรู้้�เพื่่�อเป็็นครููที่่�ดีี/
ออกแบบและจััดการเรีียนรู้้�ในลัักษณะการบููรณาการ เทคโนโลยีีและศาสตร์์
การสอนและเนื้้�อหาสาระ (TPCK) และสอนแบบ CLIL ใน สถานการณ์์จำำ�ลอง
2. ด้้านการสร้้างความสััมพัันธ์์กับั ชุุมชน : เพื่่�อให้้นิสิิ ติ มีีเจตคติิต่อ่ ชุุมชน
ที่่�เกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพครูู/การยอมรัับและเคารพในความหลากหลายของสัังคม
รายละเอีียด : โครงการจัั ด ณ โรงเรีี ย นนายร้้ อยพระจุุ ลจอมเกล้้า
จ.นครนายก วัั น อาทิิ ต ย์์ ที่่� 13 กัั น ยายน พ.ศ. 2563 จำำ � นวนนิิ สิ ิ ต เข้้ า ร่่ ว ม
จำำ�นวน 146 คน
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมคนไทยไม่่ทอดทิ้้�งกััน ภายใต้้โครงการ “พััฒนาชุุมชนเป็็นพื้้�นที่่�แบบพึ่่�งตนเองและยั่่�งยืืน”
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยจากสถานการณ์์โรคระบาด COVID-19
2. เพื่่�อสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้แก่่เด็็กยากจนของมููลนิิธิิศุุภนิิสิิตแห่่งประเทศไทย เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิต
ของเด็็กๆ ให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีและมีีความสุุข และอุุปการะเด็็กในชุุมชน
3. เพื่่�อบริิจาคทรััพย์์ในการทำำ�สาธารณะประโยชน์์เพื่่�อสัังคมและมอบทุุนการศึึกษา
รายละเอีียด : วัันที่่� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้้ความช่่วยเหลืือมอบอุุปกรณ์์ให้้กัับโรงพยาบาลอู่่�ทองเพื่่�อให้้บุุคลากรทาง
การแพทย์์ที่่�ปฏิิบััติิงานรัักษา ป้้องกััน เฝ้้าระวัังโรคระบาดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ในการปฏิิบััติิงานบริิการประชาชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ได้้อุุปการะเด็็กในชุุมชนตัับเต่่า จัังหวััดเชีียงราย วัันที่่� 28 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 เพื่่�อบริิจาคทรััพย์์ในการเป็็นเจ้้าภาพบรรพชาสามเณร
ณ วััดมงคลสามััคคีีธััมโมทััย ตำำ�บลเพ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดระยอง และวัันที่่� 3 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้้บริิจาคทรััพย์์ในการพััฒนาการศึึกษา
โรงเรีียนวััดลาดปลาเค้้า ตำำ�บลจรเข้้บััว อำำ�เภอลาดพร้้าว จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
	ชื่่�อโครงการ : ร่่วมบริิจาคมููลนิิธิิศุุภนิิมิิตแห่่งประเทศไทย
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้รู้้�จััก อดออม และเสีียสละเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น
2. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีพฤติิกรรมการแบ่่งปััน ซึ่่�งเป็็นการปลููกฝััง
พื้้�นฐานจิิตใจให้้เป็็นคนดีีมีีเมตตาต่่อผู้้�อื่่�น
3. เพื่่�อสนัับสนุุนแผนยุุทธศาสตร์์การศึึกษาในการพััฒนาคุุณธรรม
จริิยธรรม ให้้นัักเรีียนได้้เป็็นทั้้�งคนเก่่งและคนดีีในสัังคม
4. เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กในครอบครััวยากไร้้ทั่่�วทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศไทย
ให้้ได้้รัับโอกาสทางการศึึกษาและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
รายละเอีียด : ร่่วมบริิจาคระยะเวลา 45 วััน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับกล่่อง
ออมสิิน จำำ�นวน 85 กล่่อง และได้้ส่่งมอบกล่่องออมสิิน ให้้กัับมููลนิิธิิศุุภนิิมิิตแห่่ง
ประเทศไทยเมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 22 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
ชื่่�อโครงการ : ส่่งหน้้ากากอนามััยแบบผ้้าด้้วยความห่่วงใยที่่�มอบให้้ญี่่�ปุ่่�น
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อความห่่วงใยในสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอีียด : เนื่่�องจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทำำ � ให้้ เ กิิ ด ภาวะขาดแคลนหน้้ า กากอนามัั ย ในประเทศญี่่�ปุ่่�น
โรงเรีียนสาธิิตแห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการศึึกษา
จึึงได้้ส่ง่ หน้้ากากอนามััยแบบผ้้าไปให้้ โรงเรีียนอุุบุยุ ามา โรงเรีียนมััธยมต้้นฮิิโรชิิมา
นางิิสะ และโรงเรีียนประถมนางิิสะ เมื่่�อวัันอัังคารที่่� 14 เมษายน พ.ศ. 2563
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการทำำ�บุุญตัักบาตร
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นักั เรีียนเป็็นผู้้�ที่่�มีจิี ติ สำำ�นึกึ ในการปฏิิบัติั ติ น เป็็นพุุทธศาสนิิกชนที่่�ดีี
2. เพื่่�อจััดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�วััฒนธรรมไทยอัันดีีงาม
3. เพื่่�อให้้นักั เรีียนตระหนัักในหน้้าที่่�และเห็็นความสำำ�คัญ
ั ที่่�จะช่่วยกิิจกรรม
ทางพระพุุทธศาสนา
4. เพื่่�อพััฒนาให้้นักั เรีียนเป็็นผู้้�ที่่�มีคี วามพร้้อม มีีคุณ
ุ ธรรม มีีจิติ สาธารณะ
และสามารถปรัับตััวในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้
5. เพื่่�อสร้้างความ เป็็นสิิริมิ งคลแก่่คณาจารย์์ นัักเรีียน บุุคลากร ศิิษย์์เก่่า
และผู้้�ปกครอง
6. เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างโรงเรีียน บ้้านและชุุมชน
สร้้างบรรยากาศแห่่งความสุุขในสถานศึึกษา
รายละเอีียด : โครงการทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตรจััดขึ้้�นทุุกวัันอัังคาร ณ โรงเรีียน
สาธิิตแห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ศููนย์์วิจัิ ยั และพััฒนาการศึึกษา เพื่่�อให้้อาจารย์์
ผู้้�ปกครอง นัักเรีียน และศิิษย์์เก่่า ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม โดยนิิมนต์์พระจากวััดเสมีียนนารีี
พระอารามหลวง กรุุงเทพมหานคร มารัับบาตรรวมถึึงทำำ�พิธีิ ีสงฆ์์

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : STEM 2 excursion (โครงการศึึกษาดููงานและแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�การผลิิตกาแฟ ควบคู่่�กัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ นิิ สิิ ต บุุ คลากรศึึ กษาดูู งานและแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�การผลิิตกาแฟควบคู่่�กัับการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และการสร้้างชุุมชน
ยั่่�งยืืนร่่วมกัับคนในชุุมชน และศึึกษาดููงานการทำำ�การเกษตรที่่�ราบ ผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงทางสิ่่�งแวดล้้อม นิิสิิตและบุุคลากรร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
จากเหตุุการณ์์ทางสิ่่�งแวดล้้อมและปััญหาการรุุกล้ำำ��พื้้�นที่่�ต่่างๆ และศึึกษาดููงาน
ศููนย์์วิิจััยในโครงการพระราชดำำ�ริิ ศููนย์์วิิจััยผลิิตชาน้ำำ��มัันและพืืชน้ำำ��มััน ที่่�มีีการ
ใช้้พลัังงานทดแทนในกระบวนการผลิิตร่่วมด้้วย
รายละเอีียด : มุ่่�งเน้้นกิิจกรรมในการศึึกษาดููงานแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
การผลิิตกาแฟ การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ร่่วมกัับคนในชุุมชน โดยลงพื้้�นที่่�
ณ ไร่่กาแฟบููลคอฟ จ.เชีียงราย และดููงานศููนย์์วิิจััยในโครงการพระราชดำำ�ริิ
ศููนย์์วิิจััยผลิิตชาน้ำำ��มัันและพืืชน้ำำ��มััน จ.เชีียงราย ระหว่่างวัันที่่� 9 - 12 มกราคม
พ.ศ. 2563 กลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ นิิสิติ บุุคลากรและคนในชุุมชน จำำ�นวน 120 คน
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	ชื่่�อโครงการ : STEM 3 excursion #1 และ # 2
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิิสิิตและบุุคลากรการศึึกษาดููงานการทำำ�
smart farm และการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภายใน farm
รายละเอีียด : เป็็นกิิจกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นการลงพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั จิ ริิงในการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมภายในฟาร์์ม โดยครั้้�งที่่� 1 ลงพื้้�นที่่� startcat wise farm กรุุงเทพฯ
ในวัันที่่� 19 สิิงหาคม พ.ศ. 2562 และครั้้�งที่่� 2 ลงพื้้�นที่่� Deva farm เพื่่�อดููการปลููก
Hops ในระบบสมาร์์ทฟาร์์ม อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี ในวัันที่่� 26 ตุุลาคม
พ.ศ. 2562 กลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ นิิสิติ นิิสิติ สวก. อาจารย์์ ครั้้�งละประมาณ 50 คน

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : โครงการวิิจััยสู่่�ชุุมชน “การย่่อยสลายตอซัังข้้าวโพด
โดยการใช้้น้ำ��ำ หมัักจุุลินิ ทรีีย์สั์ งั เคราะห์์แสง น้ำำ��หมัักจุุลินิ ทรีีย์จ์ าวปลวก และน้ำำ��หมััก
จุุลิินทรีีย์์สรรพสิ่่�ง
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้ความรู้้�นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ใน STEM 4
การเรีียนของนิิสิิต STEM 4 ในหััวข้้อทรััพย์์ในดิินสิินในน้ำำ�� เรีียนรู้้�วิิชาการเข้้าใจ
เข้้าถึึงชุุมชุุน และศาสตร์์พระราชาทางสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจะมีีความรู้้�ในศาสตร์์ชุมุ ชน
ศาสตร์์พระราชา เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ในการพััฒนาชุุมชน
รายละเอีียด : เป็็นโครงการที่่�อยู่่�ในส่่วนหนึ่่�งของ Stem 4 research
project เป็็นการบููรณาการของวิิชาต่่างๆ จากการเรีียนรู้้�ของ STEM1-3 โดยทีีม
อาจารย์์จากวิิชาชีีวะ เคมีี และสาขาอื่่�นๆ เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้ความรู้้�นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ใน STEM 4 การเรีียนของนิิสิิต STEM 4 ในหััวข้้อ ทรััพย์์ในดิินสิินในน้ำำ�� เรีียนรู้้�
วิิชาการเข้้าใจเข้้าถึึงชุุมชุุน และศาสตร์์พระราชาทางสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจะมีีความรู้้�
ในศาสตร์์ ชุุ มชน ศาสตร์์ พระราชา เพื่่�อนำำ �ไปประยุุ กต์์ ในการพัั ฒนาชุุมชน
โดยเป็็นการลงพื้้�นที่่�ชุุมชนที่่�ชุุมชนคลองพระยาบัันลืือ จ.อยุุธยา ระหว่่างวัันที่่� 3
กุุมภาพัันธ์์ – 10 เมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่่�มเป้้าหมายได้้แก่่ คนในพื้้�นที่่�ชุุมชน
และนิิสิิต จำำ�นวน 20 คน
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วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : กิิ จ กรรมร่่ ว มแบ่่ ง ปัั น สิ่่�งของและเงิิ น บริิ จ าคให้้ กั ั บ
สถานสงเคราะห์์เด็็กอ่่อนปากเกร็็ด (กิิจกรรมส่่วนหนึ่่�งในงานวัันสถาปนาครบรอบ 1 ปีี
วิิทยาลััยบููรณาการศาสตร์์)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้บุุคลากรวิิทยาลััยบููรณาการศาสตร์์ร่่วมแบ่่งปััน
สิ่่�งของและเงิินบริิจาคให้้กับั สถานสงเคราะห์์เด็็กอ่่อนปากเกร็็ด เป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึกึ
ที่่�ดีีให้้กัับบุุคลากรในวิิทยาลััยบููรณาการศาสตร์์
รายละเอีียด : วิิทยาลััยบููรณาการศาสตร์์ ได้้จััดโครงการวัันสถาปนา
วิิทยาลััยบููรณาการศาสตร์์ ครบรอบ 1 ปีี จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม พ.ศ. 2563
โดยกิิจกรรมในงานเปลี่่�ยนจากการไม่่รับั กระเช้้าหรืือดอกไม้้สำ�ำ หรัับแขกผู้้�มาร่่วมงาน
เป็็นสิ่่�งของและเงิินร่่วมบริิจาคแบ่่งปัันให้้กับั สถานสงเคราะห์์เด็็กอ่่อนปากเกร็็ดแทน
โดยได้้นำำ�ไปมอบให้้สถานสงเคราะห์์เด็็กอ่่อนปากเกร็็ด ในวัันที่่� 16 กัันยายน
พ.ศ. 2563 ยอดสรุุปเงิินบริิจาคเท่่ากัับ 31,200 บาท และเครื่่�องอุุปโภค - บริิโภค
คิิดเป็็นมููลค่่าเท่่ากัับ 52,789 บาท โดยมีีบุคุ ลากรวิิทยาลััยร่่วมเดิินทาง ประมาณ
ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 20 คน

บัณฑิตวิทยาลัย
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : การปรัับปรุุงพัันธุ์์�มะเขืือเทศเชอร์์รี่่� 154 และสีีดาผล
ขนาดกลางให้้มีีความต้้านทานต่่อเชื้้�อไวรััส TYLCV โดยใช้้ดีีเอ็็นเอเครื่่�องหมาย
สำำ�หรัับยีีนต้้านทาน Ty-2และ Ty-3
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาสายพัันธุ์์�มะเขืือเทศสีีดาผลขนาดกลาง
และมะเขืือเทศเชอร์์รี่่� 154 ให้้มีียีีน Ty-2 และ Ty-3 เพื่่�อต้้านทานต่่อเชื้้�อไวรััส
ใบหงิิกเหลืืองมะเขืือเทศ (TYLCV) โดยใช้้ดีีเอ็็นเอเครื่่�องหมายในการคััดเลืือก
และส่่งต่่อสายพัันธุ์์�ให้้แก่่เกษตรกร และบริิษััทเมล็็ดพัันธุ์์�ใช้้เป็็นการค้้า
รายละเอีียด : ส่่งเสริิมการใช้้มะเขืือเทศสายพัันธุ์์�ปรัับปรุุงซึ่่�งเป็็นผลผลิิต
จากการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย เช่่น มะเขืือเทศเชอรี่่�ความหวานสููง มะเขืือเทศสีีดา
ต้้านทานโรคไวรััสใบหงิิกเหลืือง เพื่่�อยกระดัับประสิิทธิิภาพและส่่งเสริิมการสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์ในอุุตสาหกรรมการผลิิตและแปรรููปมะเขืือเทศแก่่ผู้้�ประกอบการ
ได้้แก่่ กลุ่่�มเกษตรกรวิิสาหกิิจชุุมชนตำำ�บลดอนตููม อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
วัันที่่� 18 กัันยายน พ.ศ. 2563 และ บจ.แม่่บัวั หลวงไฮโดรโพนิิกส์์ อำำ�เภอลาดบััวหลวง
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุทธยา วัันที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
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บัณฑิตวิทยาลัย
	ชื่่�อโครงการ : การเพิ่่�มผลผลิิ ต อ้้ อ ยและเสริิ ม สร้้ า งทัั ก ษะในการ
ปฏิิบััติิงาน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเพิ่่�มพูู นองค์์ความรู้้�ทางวิิ ชาการด้้ านอ้้ อยและ
เสริิมสร้้างทัักษะในการปฏิิบััติิงานให้้กัับพนัักงานส่่วนวิิชาการประยุุกต์์ของ
บริิษััท น้ำำ��ตาลครบุุรีี จำำ�กััด (มหาชน)
รายละเอีียด : จััดอบรมทางวิิชาการ เรื่่�อง “การเพิ่่�มผลผลิิตอ้้อยและ
เสริิมสร้้างทัักษะในการปฏิิบัติั งิ าน” จััด ณ ห้้อง A-106 ศููนย์์เทคโนโลยีีชีวี ภาพเกษตร
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน วัันที่่� 2 - 3 กัันยายน พ.ศ. 2563
มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมในโครงการจำำ�นวน 18 คน

ชื่่�อโครงการ : การจััดการธาตุุอาหารและการใช้้ปุ๋๋�ยข้้าวควบคู่่�กัับ
ระยะปลููก
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อติิ ด ตามผลงานวิิ จั ั ย และถ่่ า ยทอดเทคโนโลยีี
จากการอบรมการจััดการธาตุุอาหารและการใช้้ปุ๋๋�ยข้้าวควบคู่่�กัับระยะปลููก
รายละเอีียด : คณะนัักวิิจััยของโครงการ “การสอบทานสููตรและ
อััตราปุ๋๋�ยที่่�ตรงกัับความต้้องการของข้้าวในสภาพแปลงนาเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
และผลผลิิต ในแปลงนาสาธิิตของเกษตรกรที่่�ได้้รัับเทคโนโลยีีการจััดการปุ๋๋�ย
ที่่�ตรงตามความต้้องการของข้้าวหอมมะลิิ 105 ร่่วมกัับการจััดการระยะปลููก
ที่่�ช่่วยเพิ่่�มผลผลิิต ณ แปลงนาข้้าวของเกษตรกรสมาชิิกโรงเรีียนชาวศรีีแสงดาว
โครงการหมู่่�บ้้านนาหยอด ในพื้้�นที่่�นาข้้าวหอมมะลิิ 105 เขตทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
อำำ�เภอสุุวรรณภููมิิ และเกษตรวิิสััย จัังหวััดร้้อยเอ็็ด ในวัันที่่� 26 - 27 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563 มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวน 15 คน และในแปลงนาข้้าวของเกษตรกร
ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอกุุฉิินารายณ์์ จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� ในวัันที่่� 28 สิิงหาคม พ.ศ. 2563
มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวน 2 คน
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บัณฑิตวิทยาลัย
	ชื่่�อโครงการ : การจััดการเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเชิิงบููรณาการจาก
ไม้้ผล/ประมง/ปศุุสัตั ว์์ : ทางเลืือกใหม่่ให้้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้้�นที่่�ริมิ แม่่น้ำ��ำ โขง
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรม ได้้รัับความรู้้� และทัักษะ
ในการแปรรููปปลานิิลในช่่วงที่่�ผลผลิิตล้้นตลาด เพื่่�อเป็็นอาชีีพเสริิมจากการ
ปลููกยางพาราริิมแม่่น้ำำ��โขง
รายละเอีียด : วัันที่่� 18 กัันยายน พ.ศ. 2563 อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเรื่่�อง
“การแปรรูู ป ปลานิิ ล ” ณ อาคารปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารเทคโนโลยีี ก ารอาหาร (8/2)
คณะทรััพยากรธรรมชาติิและอุุสาหกรรมเกษตร วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ
สกลนคร มีีเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลานิิล จากจัังหวััดมุุกดาหาร นครพนม และสกลนคร
รวมผู้้�เข้้าฝึึกอบรม จำำ�นวน 45 ราย

ชื่่�อโครงการ : อบรมโปรแกรมเสริิมวิิชาเทคนิิคปฏิิบััติิการชีีววิิทยา
ให้้กัับนัักเรีียนทุุนพััฒนา
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี (ทุุน พสวท.) ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ประจำำ�ปีี 2563
รายละเอีียด : วัันที่่� 26 - 27 กัันยายน พ.ศ. 2563 ศููนย์์เทคโนโลยีี
ชีีวภาพเกษตร ร่่วมกัับคณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ จััดอบรมโปรแกรม
เสริิมวิิชาเทคนิิคปฏิิบััติิการชีีววิิทยาให้้กัับนัักเรีียนทุุนพััฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (ทุุน พสวท.) ระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ได้้รับั การคััดเลืือกจากสถาบัันส่่งเสริิม
การสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กระทรวงศึึกษาธิิการ (สสวท.)
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สำ�นักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต
ชื่่�อโครงการ : โครงการอ่่านออกเสีียงเพื่่�อคนตาบอด
วััตถุุประสงค์์ : 1. นิิสิติ ที่่�มีีจิติ อาสาได้้รวมกลุ่่�มกัันทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อสัังคม
2. นิิสิิตรู้้�จัักเสีียสละเวลาส่่วนตนเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม
รายละเอีียด : กองกิิ จการนิิสิิ ต ได้้จัั ดโครงการอ่่ านออกเสีี ย งเพื่่�อ
คนตาบอด เมื่่�อวัันที่่� 7 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดยมีีนิสิิ ติ
เข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน 32 คน ได้้ร่่วมกัันจััดทำำ�หนัังสืือเสีียงเพื่่�อคนตาบอด

	ชื่่�อโครงการ : โครงการปัันรัักสู่่�น้้อง ครั้้�งที่่� 1/63
	วััตถุุประสงค์์ : 1. นิิสิิตได้้ทราบถึึงปััญหาของสัังคม
2. นิิสิิตได้้มีีโอกาสแบ่่งปััน มีีความเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่แก่่ผู้้�ด้้อยโอกาส
3. ผู้้�พิิการในสถานสงเคราะห์์ได้้รับั ความสุุขและความสนุุกจากกิิจกรรม
รายละเอีียด : กองกิิจการนิิสิติ ได้้จัดั โครงการปัันรัักสู่่�น้อ้ ง ครั้้�งที่่� 1/63
เมื่่�อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ณ สถานคุ้้�มครองและพััฒนาคนพิิการ
พระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ โดยมีีนิิสิิตและบุุคลากรเข้้าร่่วมโครงการ
จำำ �นวน 50 คน ได้้ร่่ วมกัั นจัั ดกิิ จกรรมสัั นทนาการให้้กัั บผู้้�พิิการ ตลอดจน
จััดเลี้้�ยงอาหารให้้กัับผู้้�พิิการในสถานคุ้้�มครองฯ
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กองกิจการนิสิต
ชื่่�อโครงการ : โครงการ Family Dormitory KU
วััตถุุประสงค์์ : 1. นิิสิิตตึึกพัักหอพัักได้้มีกิี ิจกรรมร่่วมกััน
2. นิิสิิตตึึกพัักหอพัักมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
3. นิิสิิตตึึกพัักหอพัักเกิิดความประทัับใจ
4. นิิสิิ ตตึึ กพัักหอพัั กได้้ ตระหนัักถึึ งการใช้้ ชีีวิิ ตเพื่่�อส่่ วนรวม และ
มีีจิิตสาธารณะ
รายละเอีียด : กองกิิจการนิิสิติ ได้้จัดั โครงการ Family Dormitory KU
เมื่่�อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ณ บริิเวณพื้้�นที่่�หอพัักนิิสิติ ภายในมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ โดยมีี นิ ิ สิ ิ ต ตึึ ก พัั ก หอพัั ก ภายในมหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์
เข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน 303 คน ได้้ร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรมจิิตอาสาทำำ�ความสะอาด
ปรัับภููมิิทััศน์์บริิเวณโดยรอบตึึกพัักหอพัักนิิสิิต

	ชื่่�อโครงการ : โครงการมหกรรม “ทำำ�ดี”ี ไม่่รอใคร
	วััตถุุประสงค์์ : นิิสิิตได้้ทำำ�ความดีีในรููปแบบที่่�นิิสิิตเป็็นผู้้�เลืือกและ
ดำำ�เนิินการด้้วยตนเอง
รายละเอีียด : กองกิิจการนิิสิติ ได้้จัดั โครงการมหกรรม “ทำำ�ดี”ี ไม่่รอใคร
ระหว่่างวัันที่่� 18 พฤษภาคม – 15 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 โดยส่่งผลงานผ่่านทาง
ช่่องทางออนไลน์์ตามที่่�กองกิิจการนิิสิิตกำำ�หนดเงื่่�อนไขและกติิกาในการรัับ
ชั่่�วโมงกิิจกรรม โดยมีีผู้้�ผ่า่ นกิิจกรรมจำำ�นวน 230 คน โดยนิิสิติ ได้้คิดิ และทำำ�กิจิ กรรม
ด้้านคุุณธรรมจริิยธรรมที่่�นิิสิิตเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเอง เช่่น กิิจกรรมทางศาสนาหรืือ
การทำำ�ความดีีเพื่่�อสัังคมในรููปแบบต่่าง ๆ
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : โครงการจิิตอาสาผลิิตเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือป้้องกััน
เชื้้�อไวรััส COVID-19
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ : 1. นิิ สิ ิ ต และจิิ ต อาสาได้้ รั ั บ ความรู้้�เรื่่�องเชื้้�อไวรัั ส
COVID-19 และวิิธีกี ารป้้องกัันเชื้้�อไวรััสดัังกล่่าว 2. นิิสิติ และจิิตอาสาได้้ร่ว่ มกัันผลิิต
เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือเพื่่�อป้้องกัันเชื้้�อไวรััส COVID-19 เพื่่�อแจกจ่่ายแก่่ นิิสิิต
อาจารย์์ บุุคลากรหน่่วยงานต่่างๆ ภายในมหาวิิทยาลััยและประชาชนทั่่�วไป
โดยรอบมหาวิิทยาลััย
รายละเอีียด : กองกิิจการนิิสิติ ได้้จัดั โครงการจิิตอาสาผลิิตเจลแอลกอฮอล์์
ล้้างมืือป้้องกัันเชื้้�อไวรััส COVID-19 ระหว่่างวัันที่่� 4 มีีนาคม – 15 เมษายน
พ.ศ. 2563 ณ ห้้องบรรยายและจััดกิิจกรรม กองกิิจการนิิสิิต โดยมีีนิิสิิต และ
จิิตอาสาเข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน 890 คน ได้้ร่่วมฟัังบรรยายการให้้ความรู้้�เรื่่�อง
ไวรััส COVID-19 วิิธีีการทำำ�เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือและกิิจกรรมแนะนำำ�ขั้้�นตอน
การล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี นอกจากนี้้�ยัังมีีกิิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือและ
ถืือป้้ายรณรงค์์สร้้างความตระหนัักด้้านสุุขอนามััยให้้กัับนิิสิิต อาจารย์์ บุุคลากร
หน่่วยงานต่่างๆ ภายในมหาวิิทยาลััยและประชาชนทั่่�วไปโดยรอบมหาวิิทยาลััย

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการนนทรีีอาสาบริิจาคโลหิิตเพื่่�อสภากาชาดไทย
	วััตถุุประสงค์์ : 1. นิิสิิตมีีจิิตสาธารณะในการทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อสัังคม
2. นิิสิิตและบุุคลากรเข้้าร่่วมบริิจาคโลหิิตแก่่สภากาชาดไทย
รายละเอีียด : กองกิิจการนิิสิติ ได้้จัดั โครงการนนทรีีอาสาบริิจาคโลหิิต
เพื่่�อสภากาชาดไทย ในระหว่่างช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 ถึึงเดืือน มีีนาคม 2563
จำำ�นวน 4 ครั้้�ง ณ ห้้องบรรยายและจััดกิิจกรรม ชั้้�น 1 อาคารระพีี สาคริิก ดัังนี้้�
การบริิจาคโลหิิต ประจำำ�เดืือนธัันวาคม 2562 เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 มีีนิิสิิตและบุุคลากรเข้้าร่่วมบริิจาคโลหิิต จำำ�นวน 120 คน
การบริิจาคโลหิิต ประจำำ�เดืือนมกราคม 2563 เมื่่�อวัันที่่� 7 มกราคม
พ.ศ. 2563 มีีนิิสิิตและบุุคลากรเข้้าร่่วมบริิจาคโลหิิต จำำ�นวน 120 คน
การบริิจาคโลหิิต ประจำำ�เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 มีีนิิสิิตและบุุคลากรเข้้าร่่วมบริิจาคโลหิิต จำำ�นวน 120 คน
การบริิจาคโลหิิต ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2563 เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม
พ.ศ. 2563 มีีนิิสิิตและบุุคลากรเข้้าร่่วมบริิจาคโลหิิต จำำ�นวน 120 คน
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ชื่่�อโครงการ : โครงการนนทรีีอาสาบริิจาคโลหิิตออนไลน์์
วััตถุุประสงค์์ : 1. นิิสิติ ได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ในช่่วงสถานการณ์์
โควิิด 19 โดยการเสีียสละเพื่่�อส่่วนรวม 2. นิิสิติ ได้้ร่ว่ มบริิจาคโลหิิตแก่่สภากาชาดไทย
รายละเอีียด : กองกิิจการนิิสิติ ได้้จัดั โครงการนนทรีีอาสาบริิจาคโลหิิต
ออนไลน์์ ระหว่่างวัันที่่� 19 พฤษภาคม – 15 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ในรููปแบบ
กิิจกรรมออนไลน์์ โดยประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมผ่่านทาง Facebook Fanpage
กองกิิจการนิิสิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดยมีีนิสิิ ิตเข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน
34 คน

สถานพยาบาล
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : งดการใช้้ถุุงพลาสติิกชนิิดหููหิ้้�วบรรจุุเวชภััณฑ์์ยา
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อการประหยััดทรััพยากร ลดโลกร้้อน และขยะ
รายละเอีียด : ประกาศแจ้้งและดำำ�เนิินการงดการใช้้ถุงุ พลาสติิกชนิิดหููหิ้้�ว
บรรจุุและส่่งมอบเวชภััณฑ์์ยาแก่่ผู้้�รัับบริิการที่่�ห้้องจ่่ายยา โดยให้้ผู้้�มารัับบริิการ
นำำ�ถุงุ ผ้้ามาบรรจุุซองยาหรืือเวชภััณฑ์์ยาทุุกครั้้�งที่่�มารัับบริิการ เริ่่�มดำำ�เนิินการมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 - กัันยายน พ.ศ. 2563
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ชื่่�อโครงการ : พุุธหรรษา เกษตรศาสตร์์มาออกกำำ�ลัังกาย
วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้บุุคลากรและนิิสิิตได้้มีี
การออกกำำ�ลัังกายที่่�ยั่่�งยืืน ในรููปแบบกิิจกรรมการออกกำำ�ลัังกายที่่�เรีียบง่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายน้้อ 2. เพื่่�อปลููกฝัังและสร้้างทััศนคติิที่่�ดีีของการออกกำำ�ลัังกายโดยใช้้
กิิจกรรมประเภทต่่างๆ เป็็นสื่่�อในการออกกำำ�ลัังกาย
รายละเอีียด : กิิจกรรมการส่่งเสริิมการออกกำำ�ลังั กายจััดขึ้้�นที่่�สนามอิินทรีี
จัันทรสถิิตย์์ ในช่่วง 17 พฤศจิิกายน 2562 – 24 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยคาด
ว่่าจะมีีนิสิิ ติ บุุคลากร ประชาชนทั่่�วไปที่่�อยู่่�ใกล้้มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์เข้้าร่่วม
ประมาณ 1,500 คน

	ชื่่�อโครงการ : การแข่่งขัันฟุุตบอลประเพณีีบุุคลากรมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอเจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ
วลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี ครั้้�งที่่� 54
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างผู้้�บริิหาร อาจารย์์ ข้้าราชการ
และบุุคลากร ของทุุกหน่่วยงานภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
2. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้บุคุ ลากรทุุกหน่่วยงาน ภายในมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ได้้ออกกำำ�ลัังกายและมีีการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
3. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้บุุคลากรของทุุกหน่่วยงาน ภายในมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ได้้มีีการวางแผนและทำำ�งานเป็็นทีีม ซึ่่�งมีีผลต่่อการประสานงาน
และการทำำ�งานร่่วมกััน
4. เพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่�งประเพณีีอัันดีีงามของการส่่งเสริิมกิิจกรรมกีีฬาที่่�
ปฏิิบััติิสืืบทอดกัันมาเป็็นระยะเวลาที่่�ยาวนาน
รายละเอีียด : การแข่่ งขัั นฟุุ ตบอลประเพณีี จัั ดขึ้้�นที่่�สนามอิินทรีี
จัันทรสถิิตย์์ ช่่วงเดืือน กุุมภาพัันธ์์ – มีีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีีบุคุ ลากร มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ เข้้าร่่วมกิิจกรรมประมาณ 350 คน
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1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : KOMMONs by Kbank
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อรองรัับการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีกี ารดำำ�เนิินชีีวิติ สู่่�ยุคุ ดิิจิทัิ ลั
ของนิิสิติ และประชาคมมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ พััฒนาการให้้บริิการในรููปแบบ
ที่่�ทัันสมััย เพิ่่�มพื้้�นที่่�สำำ�หรัับทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันของนิิสิิตนอกห้้องเรีียน
รายละเอีียด : มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ร่่วมกัับธนาคารกสิิกรไทย
เปิิดพื้้�นที่่�ให้้บริิการธนาคารกสิิกรไทย (New K – Lobby) ทำำ�ธุรุ กรรมอิิเล็็กทอนิิกส์์
ตลอด 24 ชั่่�วโมง ให้้บริิการในรููปแบบที่่�ทัันสมััย เปิิดพื้้�นที่่� Co –Working Space
สำำ�หรัับนิิสิิตในการอ่่านหนัังสืือ ทำำ�งานกลุ่่�ม ในวัันที่่� 9 ตุุลาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจอดรถงามวงศ์์วาน 2

	ชื่่�อโครงการ : โครงการรณรงค์์และส่่งเสริิมการลดปริิมาณขยะภายใน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ (Waste Management)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และตระหนัักรู้้�ในการลด
ปริิมาณขยะพลาสติิก สร้้างความร่่วมมืือในการลดและคััดแยกขยะในทุุกภาคส่่วน
รายละเอีียด : ประชุุมชี้้�แจงแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการร่่วมรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
KU Say NO & GO for Green ไม่่ ใช้้ ไม่่ ลืื ม ไม่่ ให้้ เหลืือ ไม่่ ละเลย ให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการร้้านค้้าภายใต้้การดููแลของสำำ�นักั งานทรััพย์์สินิ ในวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน
พ.ศ. 2562 ทั้้�งนี้้�มีีร้้านค้้าเข้้าร่่วมรัับฟััง 151 ร้้าน จากเป้้าหมาย 169 ร้้าน
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ชื่่�อโครงการ : วัันพััฒนาและปลููกต้้นไม้้ ประจำำ�ปีี 2563
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเสริิมสร้้างความสามััคคีี สร้้างจิิตสำำ�นึึกร่่วมกััน
ของบุุคลากร ในการรัักษาความสะอาด บำำ�รุุงรัักษาต้้นไม้้ อาคารและสถานที่่�
ให้้ มี ี ค วามเป็็ น ระเบีี ย บเรีี ย บร้้ อ ย มีี ส ภาพแวดล้้ อ มและภูู มิ ิ ทั ั ศ น์์ ที่่�ดี ี ร องรัั บ
การให้้บริิการ
รายละเอีียด : สำำ�นัักงานทรััพย์์สิิน มก. จััดกิิจกรรมโครงการวัันพััฒนา
และปลููกต้้นไม้้ ในวัันที่่� 25 กัันยายน พ.ศ. 2563 ปรัับปรุุงทััศนีียภาพ ทำำ�ความสะอาด
พื้้�นที่่�บำำ�รุงุ รัักษา และร่่วมกัันปลููกต้้นไม้้ บริิเวณหน้้าอาคารวิิทยพััฒนา โรงอาหาร
กลาง 1 และ 2 อาคารที่่�พัักอาศััยบุุคลากร ซอยพหลโยธิิน 45 บุุคลากรเข้้าร่่วม
โครงการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 40 คน

	ชื่่�อโครงการ : MASK KU ในสถานการณ์์ COVID -19 มหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ (Waste Management)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้อาจารย์์ นิิสิิต บุุคลากร ตลอดจนบุุคคลทั่่�วไป
ได้้มีีหน้้ากากอนามััยใช้้ในภาวะสถานการณ์์ที่่�หน้้ากากอนามััยขาดตลาด
รายละเอีียด : ศููนย์์หนัังสืือ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ดำำ�เนิินการผลิิต
หน้้ากากอนามััยรููปแบบผ้้านาโนมอบให้้บุุคลากรมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
และจำำ�หน่่ายแก่่ผู้้�ที่่�มีีความต้้องการตลอดจนผู้้�ได้้รัับความเดืือดร้้อน ผ่่านช่่องทาง
สั่่�งซื้้�อออนไลน์์ พร้้อมทั้้�งบริิการจััดส่่งหน้้ากากอนามััยโดยขนส่่งเอกชนครอบคลุุม
ทุุกพื้้�นที่่�
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : เผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�อง “การทำำ�ระบบ QR Code
ในการชำำ�ระเงิินร้้านค้้า”
	วััตถุุประสงค์์ :เพื่่�อเผยแพร่่ และสร้้ างความรู้้�ให้้ แก่่ หน่่ วยงาน
ในการใช้้ระบบ QR – Code ในการชำำ�ระสิินค้้าและบริิการ
รายละเอีียด : สำำ �นั ั ก งานทรัั พ ย์์ สิ ิ น เผยแพร่่ ค วามรู้้�การใช้้ QR-Code
ในการชำำ�ระเงิินร้้านค้้าแก่่บุคุ ลากรคณะวิิทยาศาสตร์์จำ�ำ นวน 8 ท่่าน ในวัันที่่� 15
กัันยายน พ.ศ. 2563

ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมและเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�อง กระบวนการผลิิต
และควบคุุมคุุณภาพนมพลาสเจอร์์ไรส์์
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่และสร้้างความรู้้�ให้้แก่่หน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ
และเอกชนในการผลิิตและควบคุุมนมพลาสเจอร์์ไรซ์์
รายละเอีียด : ศููนย์์ผลิิตภััณฑ์์นม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เผยแพร่่
ความรู้้�และให้้การต้้อนรัับหน่่วยงานภายในและภาคนอก มก. ทั้้�งภาครััฐและ
เอกชนเข้้าเยี่่�ยมชมและศึึกษาดููงานโรงงานนม พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มเพื่่�อการวิิจัยั
โดยมีีผู้้�เข้้าเยี่่�ยมชมโรงงานนม 142 คน
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : สนัับสนุุนพื้้�นที่่�เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรในการจำำ�หน่่ายสิินค้้าป้้องกััน
ปััญหาสิินค้้าล้้นตลาดและเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร ตลอดจนผู้้�บริิโภคได้้รับั สิินค้้าที่่�ดีี
มีีคุณ
ุ ภาพ สามารถซื้้�อสิินค้้าเกษตรได้้ในราคาที่่�เป็็นธรรมโดยไม่่ผ่า่ นพ่่อค้้าคนกลาง
รายละเอีียด : สำำ �นั ั ก งานทรัั พ ย์์ สิ ิ น จัั ด พื้้�นที่่�บริิ เ วณลานจอดรถ
โรงอาหารกลาง 2 มก. แก่่เกษตรกรในการจำำ�หน่่ายสิินค้้า โดยในรอบปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีีเกษตรกรจำำ�หน่่ายสิินค้้าเกษตร จำำ�นวน 7 ราย ได้้แก่่ เกษตรกร
บ้้านเนิินหิินดาด สวนจีีนแส จัังหวััดกาญจนบุุรีี ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวโพดและข้้าวฟ่่างแห่่งชาติิ
สวนเจ้้จิินดา กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�ปลููกเมล่่อนอำำ�เภอบางไทร วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�ม
เมล่่อนหมู่่�ใหญ่่ ร่่วมใจพััฒนา ชมรมผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�งตราดยั่่�งยืืน

ชื่่�อโครงการ : โครงการอิ่่�มน้ำำ��ใจในรั้้�วเกษตร
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสนัับสนุุนการซื้้�ออาหารในโรงอาหารกลาง ลดภาระ
การสำำ�รองอาหารและของอุุปโภคบริิโภค ให้้บริิการแก่่นิิสิิต หอพัักภายในและ
บุุคลากรบางส่่วนที่่�ยังั คงปฏิิบัติั งิ านตามภาระหน้้าที่่�ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID -19)
รายละเอีียด : เปิิดบริิการร้้านค้้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ในรููปแบบ
ซื้้�อกลัับ (Take Home) จััดบริิการวิินมอเตอร์์ไซค์์ (KU Delivery) ภายในหน่่วยงาน มก.
ให้้บริิการส่่งอาหารและของอุุปโภคแก่่นิสิิ ติ บุุคลากรและส่่วนงาน มก. ในวัันที่่� 22
มีีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2563 พร้้อมประชาสััมพัันธ์์เมนููอาหาร วิิธีีการสั่่�ง
ซื้้�อสิินค้้า และวิิธีีการชำำ�ระเงิิน ผ่่าน Facebook PMKU โดยมีีวิินมอเตอร์์ไซค์์
delivery ให้้บริิการจำำ�นวน 5 คััน
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	ชื่่�อโครงการ : เกษตรแฟร์์ ออนไลน์์
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือ นิิสิิต บุุคลากร ลููกค้้างานเกษตรแฟร์์
และเกษตรกร ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้้สามารถขายสิินค้้าได้้ในอีีกช่่องทางหนึ่่�งนอก
เหนืือจากการออกร้้านขายสิินค้้า หรืือขายสิินค้้าหน้้าร้้าน เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคที่่�
หลากหลาย พร้้อมรัับการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค และช่่วยระบาย
สิินค้้าล้้นตลาดของเกษตรกร
รายละเอีียด : จััดตั้้�งกลุ่่�มเกษตรแฟร์์ออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 14 เมษายน
พ.ศ. 2563 ประชาสััมพัันธ์์แก่่นิิสิิต บุุคลากร เกษตรกรผู้้�เคยออกร้้านงานเกษตร
แฟร์์ ให้้เข้้าร่่วมกลุ่่�ม ประชาสััมพัันธ์์กระจายสิินค้้า ผ่่าน Facebook โดยมีีผู้้�เข้้า
ร่่วมกลุ่่�มเกษตรแฟร์์ออนไลน์์ทั้้�งสิ้้�น 32,206 คน

ชื่่�อโครงการ : โครงการเกษตรแบ่่งปััน (KU Let’ Share)
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือนิิสิิต บุุคลากร และผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
รายละเอีียด : จััดทำำ�คูปู องแทนเงิินสดตามจำำ�นวนผู้้�ประสงค์์จะแบ่่งปััน
ค่่าอาหารและค่่าน้ำำ��ดื่่�มแบ่่งเป็็นคููปองสีีเขีียว และคููปองสีีเหลืืองสำำ�หรัับผู้้�สนัับสนุุน
แก่่ร้้านค้้าหน้้าร้้าน ติิดตั้้�ง ณ ร้้านค้้าโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ในวัันที่่� 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อให้้ผู้้�ได้้รัับความเดืือดร้้อน
หรืือผู้้�ที่่�ประสงค์์สามารถฉีีกคููปองเพื่่�อแลกรัับอาหารจากร้้านค้้าได้้ทัันทีี ทั้้�งนี้้�
มีียอดสนัับสนุุนผ่่านบััญชีีโครงการเกษตรแบ่่งปัันทั้้�งสิ้้�น 718,220 บาท
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการจ้้ า งงานประชาชนที่่�ได้้ รั ั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่่� 2
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชน ผู้้�ว่่างงานที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID 19)
รายละเอีียด : สำำ�นักั งานทรััพย์์สินิ และงานสิิทธิิประโยชน์์ (ศููนย์์ผลิิตภััณฑ์์
นม มก. ศููนย์์หนัังสืือ มก.) มีีผู้้�ปฏิิบััติิงานรวมทั้้�งหมด 12 ท่่านปฏิิบััติิงานระหว่่าง
วัันที่่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 30 กัันยายน พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 3 เดืือน)

ชื่่�อโครงการ : โครงการนมเกษตรช่่วยชาติิ ช่่วยเกษตรกร
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรในการระบายน้ำำ��นมดิิบ ส่่งเสริิม
ให้้นิิสิิต บุุคลากร และบุุคคลทั่่�วไปได้้ดื่่�มนมดีี มีีคุุณภาพราคาย่่อมเยา ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รับั ความเดืือดร้้อนสามารถนำำ�ผลิิตภััณฑ์์นมเกษตรไปจำำ�หน่่ายเพื่่�อสร้้างรายได้้
สร้้างขวััญและกำำ�ลังั ใจให้้บุคุ ลากรทางการแพทย์์ที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั งิ านในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
รายละเอีียด : ศููนย์์ผลิิตภััณฑ์์นม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จำำ�หน่่าย
นมเกษตรในราคาพิิเศษถุุงละ 5 บาท พร้้อมทั้้�งเป็็นสื่่�อกลางสำำ�หรัับผู้้�มีีจิติ ศรััทธา
สนัับสนุุนนมเกษตรเพื่่�อบุุคลากรทางการแพทย์์และชุุมชนต่่างๆ ทั้้�งนี้้�มีีผู้้�สนัับสนุุน
นมเกษตรทั้้�งสิ้้�น 101,875 ถุุง เป็็นเงิิน 508,925 บาท คิิดเป็็นนมกว่่า 22 ตััน
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการ KU สู้้� COVID – 19 Season 2
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อแบ่่ ง ปัั น นมเกษตรให้้ แ ก่่ ร้ ้ า นค้้ า ภายใน มก.
ชุุมชนโดยรอบมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ให้้ดื่่�มนมดีีมีีคุุณภาพ
รายละเอีียด : ศููนย์์ผลิิตภััณฑ์์นม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ร่่วมกัับ
หน่่วยงาน อาทิิ ชมรมค่่ายอาสาพััฒนาชนบท มก. กลุ่่�มจิิตอาสาเพื่่�อนพุุงเป็็นต้้น
เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งในการแบ่่ งปัั น “นมเกษตร” แก่่ชุุ มชนโดยรอบมหาวิิ ทยาลัั ย
ชุุมชนซอยพหลโยธิิน 45 ชุุมชนร่่วมพััฒนาซอยวิิภาวดีี 25 ฯลฯ

ชื่่�อโครงการ : โครงการ KU สู้้�ไปด้้วยกััน
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�ประกอบการร้้านค้้า
ภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ที่่�ยังั คงเปิิดให้้บริิการช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID -19) และนิิสิิตในช่่วงสอบปลายภาค
รายละเอีียด : สำำ�นัั กงานทรัั พย์์ สิิ นร่่ วมกัั บศูู นย์์ ผลิิ ตภัั ณฑ์์ นม และ
กองกิิจการนิิสิติ มก.ส่่งมอบนมเกษตรให้้แก่่ผู้้�ประกอบการร้้านค้้าทุุกวัันศุุกร์์ในช่่วงโควิิด
และนิิสิิตในช่่วงสอบปลายภาค จำำ�นวน 200 ถุุงต่่อวัันในวัันที่่� 31 สิิงหาคม –
2 กัันยายน พ.ศ. 2563
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการนมเกษตรนี้้�เพื่่�อน้้อง
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อการมีี สุ ุ ข ภาพที่่�ดีี เสริิ ม สร้้ า งพัั ฒ นาการ
และการเจริิญเติิบโต แก่่เด็็ก เยาวชน และชุุมชน
รายละเอีียด : เนื่่�องในวัันที่่� 1 มิิถุุนายน ของทุุกปีีเป็็นวัันดื่่�มนมโลก
ศููนย์์ผลิิตภััณฑ์์นม มก. จััดสััปดาห์์ส่ง่ เสริิมการดื่่�มนมภายใต้้ชื่่�อโครงการ “นมเกษตรนี้้�
เพื่่�อน้้อง” วัันที่่� 1 - 6 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 จััดส่่งนมเกษตรไปยัังชุุมชน มููลนิิธิิ
และสถานสงเคราะห์์ พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�สนใจร่่วมสมทบทุุน โดยมีียอด
สนัับสนุุนนมเกษตร 35,040 ถุุง เป็็นจำำ�นวนเงิิน 175,200 บาท

ชื่่�อโครงการ : โครงการบริิจาคนมและน้ำำ��ดื่่�มเกษตร
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์นมเกษตรให้้แก่่หน่่วยงาน
ภายในและภายนอก ส่่งเสริิมการมีีสุุขภาพที่่�ดีี สนัับสนุุนการดื่่�มนมเกษตร
รายละเอีียด : ศูู น ย์์ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ น ม มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์
บริิจาคและสนัับสนุุนนมเกษตรให้้กับั หน่่วยงานต่่างๆ ในงาน KU วิ่่�งลั่่�นทุ่่�งบางเขน,
งานวิ่่�ง Run and Fit กัับสาธิิตกระโปรงม่่วงปีี2,งานปีีใหม่่มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์,
เรืือนจำำ�กลาง (บำำ�บัดั ) ,เรืือนจำำ�กลางจัังหวััดนนทบุุรี,ี เรืือนจำำ�กลางพิิเศษกรุุงเทพ,
โรงเรีียนช่่างผมทหาร,กองคลััง,กองยานพาหนะและสถานที่่�, สำำ�นัักกีีฬา เป็็นต้้น
สนัับสนุุนนมเกษตรจำำ�นวน 371,764 ถุุง
- สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มเกษตรจำำ�นวน 150 ขวด โครงการจิิตอาสาสัังคมศาสตร์์
มก. เทิิดไท้้องค์์ราชััน
- สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มเกษตรจำำ�นวน 600 ขวด แก่่กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่าและพัันธ์ุุ�พืืช เพื่่�อใช้้จััดงานวัันสััตว์์ป่่าและพืืชป่่าโลก ประจำำ�ปีี 2563
(World Wildlife Day 2020) แจกจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ร่่วมงาน
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	ชื่่�อโครงการ : KU Book Center สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์แก่่หน่่วยงาน มก.
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ นิ ิ สิ ิ ต บุุ ค ลากร ได้้ รั ั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องศูู น ย์์
หนัั ง สืื อ มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ ไ ปใช้้ ใ นการจัั ด กิิ จ กรรม เกิิ ด ความ
สัั ม พัั น ธ์์ อั ั น ดีี ร ะหว่่ า งนิิ สิ ิ ต และก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ แ ก่่ ชุ ุ ม ชน สัั ง คม
รายละเอีียด : - สนัับสนุุนกระดาษ A4 จำำ�นวน 2 ลััง, ปากกาน้ำำ��เงิิน
1 กล่่อง , สก๊๊อตเทป 30 อััน, แฟ้้มเอกสารแบบมีีไส้้ 25 อััน, กาวสองหน้้า 10 อััน,
กรรไกร 10 อััน, กระดาษรองเอกสารขนาด A4 20 อััน ให้้แก่่โครงการเคมีี
สััมพัันธ์์ครั้้�งที่่� 19 ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- สนัับสนุุนกระดาษ A4 ตรานนทรีี จำำ�นวน 15 รีีม แก่่สโมสรนิิสิิต
คณะสััตวแพทย์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- สนัับสนุุนเสื้้�อยืืดจำำ�นวน 1 กล่่อง แก่่โครงการหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์
บััณฑิิตสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์ในโครงการบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์
ณ สถานสงเคราะห์์คนชรา บ้้านนครปฐม จัังหวััดนครปฐม
- สนัับสนุุนกระดาษ A4 จำำ�นวน 5 กล่่อง บรรจุุกล่่องละ 5 รีีมและปากกา
ชนิิดต่่างๆ อีีก 14 รายการ มอบแก่่องค์์การบริิหาร องค์์การนิิสิติ วิิทยาเขตศรีีราชา
นำำ�ไปใช้้จััดกิิจกรรมต่่างๆ โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย

ชื่่�อโครงการ : สนัั บสนุุ นผลิิ ตภัั ณฑ์์ แก่่ รายการเกมโชว์์ ทางวิิชาการ
“เก่่งจริิง ชิิงค่่าเทอม”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นแรงและกำำ�ลังั ใจให้้กับั เด็็กเก่่ง เรีียนดีี ผู้้�เข้้าแข่่งขััน
รายการเก่่งจริิงชิิงค่่าเทอมในการทำำ�ตามความฝััน
รายละเอีียด : ผศ.รััชด ชมภููนิิช รองอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
และสื่่�อสารองค์์กร และ Commentator ประจำำ�รายการ มอบของที่่�ระลึึกจาก
KU Book Center แก่่น้้องอิิงอิิง สุุธิิดา เอี่่�ยดปูู โรงเรีียนเขาชััยสน จัังหวััดพััทลุุง
และน้้องผิิง พิิชานัันท์์ อยู่่�เย็็น จากโรงเรีียนวััดราชโอรส จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร
ผู้้�คว้้ารางวััลเงิินค่่าเทอม 50,000 บาท
	ศููนย์์ผลิิตภััณฑ์์นม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ สนัับสนุุนนมเกษตร
แก่่น้้องกร เด็็กชายนิิกร วงษ์์เจริิญ เด็็กเก่่งจาก รายการ “เก่่งจริิงชิิงค่่าเทอม”
ณ โรงเรีียนบ้้านนา นายกพิิทยากร จัังหวััดนครนายก จำำ�นวน 2,000 ถุุง และ
น้ำำ��ดื่่�มเกษตร จำำ�นวน 600 ขวด แก่่น้้องบีี น.ส. เปรมกมล เชื้้�อม่่วง ร่่วมแก้้ปััญหา
การไม่่มีีน้ำำ��ประปา บริิโภคอุุปโภคในชีีวิิตประจำำ�วััน
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ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
1. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : การบรรยายพิิเศษ เรื่่�อง “ขึ้้�นทะเบีียนอาหารใหม่่ (Novel
Food) อย่่างไรให้้ผ่่านการพิิจารณา”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือ 3 ภาคส่่วน ได้้แก่่
ผู้้�ประกอบการ ภาครััฐ และภาคการศึึกษา
รายละเอีียด : พััฒนาอาหารเชิิงนวััตกรรม มุ่่�งเน้้นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับสิินค้้า ณ ห้้องประชุุมบุุหลัันพิิทัักษ์์พลและห้้องประชุุมละอองฟ้้า ชั้้�น 3
อาคารอมรภููมิิรััตน สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 มีีผู้้�เข้้าร่่วมรัับฟัังการบรรยาย
ได้้แก่่ นัักวิิจัยั ของสถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร อาจารย์์ของมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์และเครืือข่่าย ผู้้�ประกอบการอาหาร จำำ�นวน 100 ท่่าน

	ชื่่�อโครงการ : การฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เรื่่�อง “การประเมิินความ
เป็็นไปได้้ของกระบวนการผลิิต และผลกระทบจากงานวิิจััยสู่่�การใช้้ประโยชน์์”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อบููรณาการจุุดแข็็งของผู้้�ประกอบการ อาจารย์์และนัักวิิจััย
ในภาคกลาง สร้้างต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ต่่อยอดสู่่�ภาคอุุตสาหกรรม
รายละเอีียด : ประเมิินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์์ โดยมีีกรอบวิิจััย
3 แนวทาง คืือ นวััตกรรมอาหาร (Food Innovation) การเพิ่่�มมููลค่่าอาหารฟัังก์์ชั่่�น
เพื่่�อสุุ ข ภาพ (Functional Food) และการพัั ฒ นาเพื่่�อเน้้ น Zero Waste
ณ ห้้องประชุุมละอองฟ้้า ชั้้�น 3 อาคารอมรภููมิิรััตน สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์อาหาร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
มีีผู้้�เข้้าร่่วมฝึึกอบรม ได้้แก่่ นัักวิิจัยั ของสถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
อาจารย์์ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และเครืือข่่ายผู้้�ประกอบการอาหาร
จำำ�นวน 50 ท่่าน
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ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
	ชื่่�อโครงการ : โครงการอบรมการผลิิตและการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ��
มัันไบโอดีีเซลชุุมชน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตไบโอดีีเซลจากน้ำำ��มััน
ใช้้แล้้วและน้ำำ��มันั กรดสููง (จากบ่่อดัักไขมััน) ในระดัับห้้องปฏิิบัติั กิ ารและในระดัับชุุมชน
ที่่�ผลิิตด้้วยเครื่่�อง KUB-200
รายละเอีียด : ลัักษณะการอบรมเป็็นภาคบรรยายและภาคปฏิิบััติิ
ในหััวข้้อเรื่่�อง “การผลิิตและการวิิเคราะห์์น้ำ��มั
ำ นั ไบโอดีีเซลระดัับห้้องปฏิิบัติั กิ าร”
ณ ภาควิิชาเคมีี คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และ สถานีีไบโอดีีเซล
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่่� มก. ในวัันที่่� 17-18 กัันยายน พ.ศ. 2563
โดยผู้้�เข้้ารัับการอบรมเป็็นอาจารย์์จำ�ำ นวน 2 ท่่าน และนัักศึึกษาระดัับปริิญญาเอก
จำำ�นวน 1 ท่่าน

	ชื่่�อโครงการ : จััดกิิจกรรม “เรีียนรู้้�ชีีวิิตไหม สายใยแห่่งคุุณค่่า”
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านไหม เปิิดโลกทััศน์์ภายนอก
ห้้องเรีียน
รายละเอีียด : บรรยายถึึงความรู้้�พื้้�นฐานทั่่�วไปและชีีววิิทยาของไหมหม่่อน
และไหมอีีรี่่� วงจรชีีวิิต การเลี้้�ยงและการดููแล โดยจััดแสดงตััวอย่่างของไหม
ในระยะต่่างๆ การนำำ�ไหมและหม่่อนมาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ ณ ศููนย์์ความเป็็นเลิิศ
ทางวิิชาการด้้านไหม กำำ�แพงแสน เมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีีนักั เรีียน
โรงเรีียนกวดวิิชาสร้้างศิิลป์์ เข้้าร่่วมจำำ�นวน 16 คน
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
	ชื่่�อโครงการ : จัั ดอบรมเชิิ งวิิ ชาการ “การใช้้ เทคโนโลยีีขั้้� นสูู งเพื่่�อ
การผลิิตอ้้อยแปลงใหญ่่”
	วััตถุุประสงค์์ : สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
ในการจััดการผลิิตอ้้อยแปลงใหญ่่เพื่่�อให้้ได้้อ้้อยที่่�มีีคุุณภาพดีีและมีีความยั่่�งยืืน
รายละเอีียด : บรรยายการกำำ�จัดั วััชพืืชในไร่่อ้อ้ ย ภาพรวมของอากาศยาน
ไร้้คนขัับ (โดรน) ใช้้งานในทางการเกษตร การใช้้โดรนพ่่นสารกำำ�จััดศััตรููพืืชและ
การใช้้เครื่่�องจัักรกลขนาดใหญ่่ในแปลงอ้้อยและผลกระทบ ณ ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั
และเรืือนปลููกพืืชทดลอง คณะเกษตร กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน จ. นครปฐม เมื่่�อวัันที่่� 14 - 15 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรม ได้้แก่่ กลุ่่�มเกษตรกรชาวไร่่อ้้อยและเจ้้าหน้้าที่่�โรงงานน้ำำ��ตาล
จำำ�นวน 80 ท่่าน
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สำ�นัก - สถาบัน
สำ�นักงานบริหารการศึกษา
1. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : การประยุุกต์์ใช้้แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์แบบเปิิด เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�วิิชาชีีพ
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อนำำ�รูปู แบบการเรีียนรู้้�ออนไลน์์แบบเปิิด (MOOC: Massive Open Online Course) มาจััดหลัักสููตรการฝึึกอบรม
ทัักษะวิิชาชีีพและความรู้้�วิชิ าการต่่าง ๆ จากมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ให้้แก่่ผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไปได้้เข้้ามาศึึกษาหาความรู้้�ตามต้้องการ สามารถเข้้าถึึง
ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา
รายละเอีียด : โครงการนี้้�เป็็นต้้นแบบในการรวบรวมวิิดีีโอการถ่่ายทอดความรู้้�ของสำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม มาเผยแพร่่และ
จััดทำำ�หลัักสููตรการอบรมบนคลาวด์์ด้้วยแอปพลิิเคชััน open edX ที่่� https://learn.ku.th/ โดยนำำ�มาออกแบบการเรีียนการสอนออนไลน์์
การจััดชั่่�วโมงกิิจกรรมการเรีียนรู้้�และแบบทดสอบเพื่่�อวััดผลผู้้�เรีียนในการออกใบรัับรองอิิเล็็กทรอนิิกส์์เมื่่�อจบหลัักสููตรตามเกณฑ์์ให้้แก่่
ผู้้�อบรม ซึ่่�งได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนรู้้�ตามแนวทางการดำำ�เนิินชีีวิิตในวิิถีีใหม่่ (New Normal) ตั้้�งแต่่เหตุุการณ์์ช่่วงการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา (Covid-19) ที่่�ผ่่านมา
	ปััจจุุบัันมีีจำ�ำ นวน 33 หลัักสููตร แบ่่งเป็็น
2. สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม กำำ�แพงแสน (NAETC)
1. สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม (ETO) จำำ�นวน 12 หลัักสููตร
- Mushroom001: วิิกฤตโควิิดเป็็นโอกาส มาเรีียนรู้้�วิิธีี จำำ�นวน 21 หลัักสููตร
- NAETC_F_001: การทำำ�หมี่่�กรอบทรงเครื่่�อง
การเพาะเห็็ดชนิิดต่่าง ๆ กัันเถอะ (เรีียนฟรีี)
- K02FN001: การขยายพัันธุ์์�เฟิิร์์นเพื่่�อการค้้า
- B01MR001: การเพาะเห็็ดหููหนูู
- K01VG002: เทคนิิคการผลิิตมะนาวนอกฤดูู
- B01MR002: การเพาะเห็็ดนางฟ้้า นางรม ภููฐาน (ภููฏาน)
- K03FR003: เทคนิิคการติิดตา ต่่อกิ่่�ง และทาบกิ่่�งไม้้ผล
- B01MR003: การเพาะเห็็ดหลิินจืือ
เพื่่�อการค้้า
- B01MR004: การเพาะเห็็ดหััวลิิง
- K01VG004: การปลููกผัักไฮโดรโปนิิกส์์
- B01MR005: การเพาะเห็็ดเป๋๋าฮื้้�อ
- K01RC005: เทคนิิคการปลููกข้้าวอิินทรีีย์์
- B01MR006: การเพาะเห็็ดขอนขาว
- K00WT006: การบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อการเกษตรใน		
- B01MR007: การเพาะเห็็ดโคนญี่่�ปุ่่�น
พื้้�นที่่�แห้้งแล้้ง
- B01MR008: การเพาะเห็็ดหอม
- K01VG007: เทคนิิคการผลิิตมะกรููดเพื่่�อการค้้า
- B01MR009: การแปรรููปเห็็ดฟางดอง
- K01VG008: การปลููกถั่่�วเขีียวหลัังนา
- B22FD001: การแปรรููปเห็็ด (น้ำำ��พริิกนรกเห็็ด)
- K01MR009: การเพาะเห็็ดเพื่่�อเป็็นอาชีีพเสริิม
- B22FD002: การแปรรููปเห็็ด (น้ำำ��ยาเห็็ด)
- K01VG010: ถั่่�วเขีียวกำำ�แพงแสน 1
- K13IN001: การเลี้้�ยงไหมอีีรี่่�
- K11AN002: อาหารโคนม
- K12CK003: สมุุนไพรกัับการเลี้้�ยงไก่่ตะเภาทอง
- K11AN004: การเลี้้�ยงโคขุุน
- K21SN001: การทำำ�กุยุ ช่่าย (เผืือก ผััก หน่่อไม้้ มัันแกว)
- K22FD002: การทำำ�น้ำำ��พริิกตาแดง น้ำำ��พริิกแมงดา
น้ำำ��พริิกเผากุ้้�ง
- K22FD003: ไส้้กรอกอีีสาน
- K22FD004: ไส้้อั่่�วสมุุนไพร
- K21DS005: แยมฟัักข้้าว
https://learn.ku.th/
- K21SN006: การทำำ�หมี่่�กรอบทรงเครื่่�อง
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สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
1. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : พััฒนาสื่่�อบทเรีียนออนไลน์์ และดำำ�เนิินการสำำ�หรัับ
นัักเรีียนและประชาชน หลัักสููตร โควิิด-19 และระบาดวิิทยา”
วััตถุุประสงค์์ : 1.พััฒนาเนื้้�อหาบทเรีียนที่่�เน้้นการส่่งเสริิมและพััฒนาความรู้้�
วิิทยาการของโรค COVID-19 และวิิทยาการระบาด 2. เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ของรััฐบาลในการป้้องกััน ลดความเสี่่�ยง และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 ในประเทศไทย 3. เพื่่�อสร้้าง
ความตื่่�นตััวของประชาชนในการตระหนัักถึึงปััญหา และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความ
ร่่วมมืือในการป้้องกััน และควบคุุมโรคติิดต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าหรืือ โรคโควิิด 19
รายละเอีียด : จััดทำำ�บทเรีียนออนไลน์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนตั้้�งแต่่ระดัับ
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ขึ้้�นไป และผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป โดยสามารถเรีียนออนไลน์์ได้้ที่่�
https://learningcovid.ku.ac.th เน้้นเรื่่�องราวและเนื้้�อหาที่่�มีีความซัับซ้้อน
ให้้สามารถเข้้าใจได้้ง่า่ ย ในรููปแบบคลิิปวิิดีโี อสั้้�น คลิิปที่่�บรรยายประกอบด้้วยเนื้้�อหา
ที่่�เป็็นข้้อความ รููปภาพ และมีีคำ�ำ ถามท้้ายบทเรีียน เมื่่�อผู้้�เรีียนศึึกษาและผ่่านการทำำ�
คำำ�ถามท้้ายบทเรีียนครบทุุกบทแล้้ว ผู้้�เรีียนสามารถดาวน์์โหลดประกาศนีียบััตร
ดิิจิทัิ ลั ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ได้้ มีีผู้้�เข้้าเรีียนบทเรีียนออนไลน์์ กว่่า 49,000 ครั้้�ง
และได้้รัับประกาศนีียบััตรออนไลน์์ไปแล้้วกว่่า 6,700 ใบ

	ชื่่�อโครงการ : อบรมออนไลน์์ “Open KU Online” เรีียนรู้้�แบบ new normal ด้้านวิิทยาการคำำ�นวณ
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อนำำ�เสนอวิิธีีคิิด การสร้้างจิินตนาการ และความคิิดให้้กัับบุุคลากรทางการศึึกษา และผู้้�สนใจทั่่�วไป
รายละเอีียด : จััดอบรมให้้ความรู้้�ในรููปแบบออนไลน์์ ทุุกวัันพุุธ เวลา 12.00-13.00 น. ดัังนี้้� 1. Coding for All ความปกติิใหม่่
กัับการศึึกษาในยุุคโควิิท” 2.“ จิินตนาการสู่่�การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม” 3. ทำำ�ไม...เราต้้องเรีียน Coding” 4. “Coding for Non-Programming”
5. การพััฒนาทัักษะความคิิดเชิิงระบบCoding 6. Coding ด้้วยไมโครคอนโทรลเลอร์์ : KidBright/Microbit 7. Thinking and Coding
8. วิิทยาการคำำ�นวณกัับการเรีียนการสอนวิิทยาการหุ่่�นยนต์์ 9. โค้้ดดิ้้�งกัับการแข่่งขัันคอมพิิวเตอร์์โอลิิมปิิก ตอนที่่� 1-2 10. บููรณาการวิิทยาการ
คำำ�นวณกัับโควิิท 19 มีีผู้้�เข้้ารวม จำำ�นวน 253 คน
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สำ�นักส่งเสริมและฝึกอบรม
1. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารหลัักสููตร “การออกแบบ
ภููมิิทััศน์์ด้้วยผัักสวนครััว”
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้ความรู้้� ความเข้้าใจในการปลููกผัักสวนครััวปลอดภััยจากสารเคมีี
2. เพื่่�อส่่ ง เสริิ ม ให้้ ว างแผนการปลูู ก ผัั ก ที่่�เหมาะสมได้้ ต ลอดทั้้�งปีี
เพื่่�อบริิโภคและจำำ�หน่่าย
3. เพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านการออกแบบสวนครััวให้้สวยงามเพื่่�อส่่งเสริิม
ภููมิิทััศน์์ที่่�เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน
รายละเอีียด : สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม ดำำ�เนิินกิิจกรรมโครงการ
ฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ การออกแบบภููมิิทััศน์์ด้้วยผัักสวนครััว และการปลููกผััก
และการดููแลรัักษา เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 และวัันที่่� 14 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563 ณ ที่่�ทำำ�การผู้้�ใหญ่่บ้า้ น หมู่่� 1 บ้้านจวนเก่่า ตำำ�บลหััวป่่า อำำ�เภอพรหมบุุรีี
จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี รวมจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม 47 คน ได้้เรีียนรู้้�การจััดภููมิิทััศน์์แปลงผััก
ขนาดพื้้�นที่่�กัับการออกแบบแปลง การเชื่่�อมภููมิิทััศน์์ แปลงกัับพื้้�นที่่�โดยรอบ
ศัักยภาพของพื้้�นที่่�กัับการออกแบบแปลง ชนิิดของผัักกัับการออกแบบ วััสดุุที่่�ใช้้
ในการออกแบบ ฝึึกปฏิิบััติิการออกแบบแปลงผััก การปลููกผัักและการดููแลรัักษา
ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการปลููกผัักปลอดสารเคมีี ประโยชน์์ของผัักสวนครััว
และการปลููกผัักปลอดสารเคมีี การเลืือกชนิิดผัักและการวางแผนการปลููกผััก
ปลอดสารเคมีี สาธิิตการปลููกและฝึึกปฏิิบัติั จิ ริิง เพื่่�อให้้มีผัี กั ปลอดภััยไว้้รับั ประทาน
ที่่�บ้้านส่่งเสริิมการมีีสุุขภาพดีี ที่่�เหลืือแบ่่งขายเสริิมรายได้้อีีกทางหนึ่่�ง
ชื่่�อโครงการ : โครงการศึึกษากระบวนการฟื้้�นฟููภููมิิปััญญาการผลิิต
น้ำำ��ตาลมะพร้้าวในชุุมชนบางกะเจ้้า อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อศึึกษาพััฒนาการ รููปแบบ และวิิธีกี ารผลิิตน้ำำ��ตาลมะพร้้าวในชุุมชน
บางกะเจ้้า
2. เพื่่�อประเมิินความเป็็นไปได้้ในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มของภููมิิปััญญา
ผ่่านกระบวนการผลิิตน้ำำ��ตาลมะพร้้าวในชุุมชนบางกะเจ้้าสู่่�การสร้้างอาชีีพอย่่างยั่่�งยืืน
รายละเอีียด : ในปีีงบประมาณ 2563 สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
ได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจพื้้�นที่่�และเข้้าพบผู้้�นำำ�ชุุมชน บางกะเจ้้า ตำำ�บลบางยอ อำำ�เภอ
พระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ ประกอบด้้วยผู้้�นำำ�ชุุมชน เจ้้าของภููมิิปััญญา
การผลิิตน้ำำ��ตาลมะพร้้าว หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในชุุมชน และสมาชิิกชุุมชน
รวม 15 คน เพื่่�อประสานความร่่วมมืือในการอนุุรัักษ์์ภููมิิปััญญาการผลิิตน้ำำ��ตาล
มะพร้้าวของชุุมชนบางกะเจ้้าให้้คงอยู่่� และประเมิินความเป็็นไปได้้ในการสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มของภููมิปัิ ญ
ั ญาผ่่านกระบวนการผลิิตน้ำำ��ตาลมะพร้้าวในชุุมชนบางกะเจ้้า
สู่่�การสร้้างอาชีีพอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนร่่วมหาแนวทางในการนำำ�ภูมิู ปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่�น
มาพััฒนาสู่่�การเป็็นเส้้นทางท่่องเที่่�ยวของชุุมชน เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของคน
ในชุุมชน และอนุุรักั ษ์์ภูมิู ปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่�นควบคู่่�ไปกัับการอนุุรักั ษ์์สิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชน
อย่่างยั่่�งยืืน
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมสาธิิตบนเวทีีบริิการวิิชาการใน “งานเกษตรแฟร์์”
ประจำำ�ปีี 2563
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนผู้้�สนใจได้้รัับความรู้้�และฝึึกทัักษะเกี่่�ยวกัับ
วิิชาชีีพ
2. เพื่่�อส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์และเผยแพร่่งานบริิการวิิชาการของมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างกว้้างขวาง
รายละเอีียด : สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม จััดกิิจกรรมสาธิิตบนเวทีี
บริิการวิิชาการใน “งานเกษตรแฟร์์” ประจำำ�ปีี 2563 ระหว่่างวัันที่่� 31 มกราคม 8 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ภายในงานมีีการสาธิิตวิิชาด้้านการเกษตร การดููแลสุุขภาพ
และอาหาร รวมทั้้�งหมด 32 รายวิิชา อาทิิเช่่น ปลููกผัักวิิถีีคนเมืือง เกษตรอิินทรีีย์์
วิิถีคี นเมืือง การเลี้้�ยงผึ้้�งชัันโรง และผลิิตภััณฑ์์จากผึ้้�ง การจััดสวนถาด ระบบการใช้้น้ำ��ำ
แบบหยดและแบบมิินิิสปริิงเกลอร์์ การออกกำำ�ลัังกายชะลอวััย สัังขยา ชาไทย
สลััดครีีม การทำำ�แหนมหมูู การทำำ�อาหารสุุนััข แปรรููปเห็็ด คุุกกี้้�เนยสด เป็็นต้้น
มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมฟัังการสาธิิตวิิชาละ 20 - 100 คน

ชื่่�อโครงการ : คลิินิกิ ให้้คำ�ำ ปรึึกษาใน “งานเกษตรแฟร์์” ประจำำ�ปีี 2563
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่ประชาชนผู้้�สนใจเพื่่�อใช้้ในการ
ประกอบอาชีีพ
รายละเอีียด : สำำ�นัั กส่่ งเสริิ มและฝึึ กอบรม จัั ดคลิินิิ กให้้ คำำ�ปรึึกษา
ใน “งานเกษตรแฟร์์” ประจำำ�ปีี 2563 ระหว่่างวัันที่่� 31 มกราคม - 8 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 มีีการให้้คำ�ำ ปรึึกษาทั้้�งหมด 7 รายวิิชา ได้้แก่่ 1. การดููแลสุุขภาพผู้้�สูงู อายุุ
2. ระบบการให้้น้ำำ�� 3. การแปรรููปอาหาร 4. การเลี้้�ยงและการจััดการฟาร์์มวััว
เนื้้�อ วััวนม แพะ แกะ 5. อาหารสััตว์์เลี้้�ยง 6. ดิินและปุ๋๋ย� และ 7. การแปรรููปอาหาร
มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมฟัังการสาธิิตวิิชาละ 20 - 50 คน
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ชื่่�อโครงการ : โครงการอบรมวิิชาชีีพสำำ�หรัับประชาชน ประจำำ�ปีี 2563
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อตอบสนองนโยบายของมหาวิิทยาลััยฯ ในการให้้บริิการทางวิิชาการ
แก่่ชุมุ ชนในรููปแบบของ การฝึึกอบรม โดยจััดเป็็นแหล่่งวิิชาการที่่�ประชาชนสามารถ
เข้้ามาแสวงหาความรู้้�ได้้โดยไม่่จำำ�กััด
2. เพื่่�อให้้เกษตรกรและประชาชนทั่่�วไป สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รับั จากการ
ฝึึกอบรมไปประกอบอาชีีพหลััก อาชีีพเสริิม หรืือนำำ�ไปประยุุกต์์ปรัับปรุุงอาชีีพเดิิม
ที่่�ทำ�ำ อยู่่�ให้้ดีขึ้้�ี น รวมทั้้�งเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกษตรกร และประชาชนทั่่�วไปได้้ใช้้เวลาว่่าง
ให้้เป็็นประโยชน์์ด้้วย
รายละเอีียด : สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม จััดอบรมโครงการอบรมวิิชาชีีพ
สำำ�หรัับประชาชน ประจำำ�ปีี 2563 แบ่่งการอบรมเป็็น 5 หมวด ได้้แก่่ หมวดเกษตร
หมวดเบ็็ตเตล็็ด หมวดวิิทยาศาสตร์์ หมวดศิิลปะ และหมวดอาหาร รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า
100 หลัักสููตร อาทิิเช่่น การออกแบบพื้้�นที่่�สวนเกษตรพอเพีียง การขยายพัันธุ์์�พืืช
เบื้้�องต้้น การเลี้้�ยงไส้้เดืือนเบื้้�องต้้น ระบายสีีน้ำำ�� ซอสยอดฮิิต ข้้าวแช่่ตำำ�รัับชาววััง
เค้้กมะพร้้าวอ่่อน กาแฟโบราณ เป็็นต้้น โดยมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการฝึึกอบรม
ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 ถึึงเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมผู้้�ด้อ้ ยโอกาส หลัักสููตร การทำำ�นมถั่่�วเหลืือง
และน้ำำ��สมุุนไพร
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อตอบสนองนโยบายมหาวิิทยาลััยฯ ในการให้้บริิการทางวิิชาการ
แก่่ชุุมชนในรููปแบบของการฝึึกอบรม
2. เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรม สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รับั จากการฝึึกอบรม
ไปประกอบอาชีีพ เพื่่�อหาเลี้้�ยงตนเองและครอบครััว
รายละเอีียด : สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม จััดฝึึกอบรมอาชีีพภายใต้้
โครงการวิิชาชีีพเพื่่�อชุุมชน และผู้้�ด้้อยโอกาส หลัักสููตรการทำำ�นมถั่่�วเหลืือง
และน้ำำ��สมุุนไพร ให้้แก่่ผู้้�เข้้ารัับการฟื้้น� ฟููสมรรถภาพผู้้�บำ�บั
ำ ดั ยาเสพติิด ณ ศููนย์์วิวัิ ฒ
ั น์์
พลเมืือง กองพัันทหารปืืนใหญ่่ต่่อสู้้�อากาศยานที่่� 7 กรุุงเทพมหานคร ในวัันที่่� 24
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 และวัันที่่� 24 กัันยายน พ.ศ. 2563 รวมจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม
ทั้้�ง 2 รุ่่�น 60 คน
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ชื่่�อโครงการ : โครงการ KU HEAL
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ อ งค์์ ค วามรู้้�ทางด้้ า นวิิ ช าชีี พ ผ่่ า นทาง
สื่่�อออนไลน์์สู่่�สัังคม
รายละเอีียด : สำำ �นัั กส่่ งเสริิ มและฝึึ กอบรม จัั ดการ Live ผ่่ านทาง
Facebook ของเพจสำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรน่่า (COVID 19) ทุุกวัันพฤหััสบดีี
จำำ�นวน 6 รายวิิชา ได้้แก่่
1. วิิชาขนมจีีบนก โดยวิิทยากรอาจารย์์สุนัุ นั ทา ชาแสน วัันพฤหััสบดีีที่่� 7
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
2. วิิชาการซ่่อมแซมมุ้้�งลวด โดยวิิทยากรอาจารย์์ธนวััฒน์์ ถิ่่�นเดิิม
วัันพฤหััสบดีีที่่� 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
3. วิิชาขนมเปีียกปููนกะทิิสด โดยวิิทยากรอาจารย์์ดวงจัันทร์์ เฮงสวััสดิ์์�
วัันพฤหััสบดีีที่่� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
4. วิิชาเคล็็ดไม่่ลับั กัับน้ำำ��ยำ�ำ อเนกประสงค์์ โดยวิิทยากรอาจารย์์มัณ
ั ฑนา
ร่่วมรัักษ์์ วัันพฤหััสบดีีที่่� 4 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
5. วิิชาเมนููอาหารเสริิมภููมิิคุ้้�มกััน โดยวิิทยากรอาจารย์์วาสนา นาราศรีี
วัันพฤหััสบดีีที่่� 11 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
6. วิิ ช าสวนจิ๋๋� ว ในขวดโหล ทำำ � โชว์์ ไ ด้้ ทำำ � ขายรวย ผศ.ดร.ทัั ศ ไนย
จารุุวัฒ
ั นพัันธ์์ ภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร วัันพฤหััสบดีีที่่� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เวลา 14.00 น.
ชื่่�อโครงการ : โครงการพลิิกวิิกฤติิเป็็นโอกาสเกษตรศาสตร์์สร้้างอาชีีพ
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ทางการเกษตรและวิิชาชีีพผ่่าน
ช่่องทางสื่่�อให้้กับั ผู้้�ที่่�ว่า่ งงาน และผู้้�ต้อ้ งการองค์์ความรู้้�เพื่่�อเป็็นแนวทางการสร้้างอาชีีพ
รายละเอีียด : ในช่่ ว งเกิิ ด การระบาดของโรคติิ ด เชื้้�อไวรัั ส โคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (COVID - 19) ประชาชนจำำ�นวนไม่่น้้อยต้้องการองค์์ความรู้้�
เป็็นแนวทางสร้้างอาชีีพใหม่่เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพึ่่�งพาตนเอง สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
จึึงนำำ�สื่่�อทางการเกษตรและวิิชาชีีพที่่�มีีอยู่่�เผยแพร่่แก่่ประชาชนผ่่านช่่องทางสื่่�อ
ดัั ง นี้้� 1. YouTube และ Facebook page สำำ �นั ั ก ส่่ ง เสริิ ม และฝึึ ก อบรม
2. KU Channel 3. KULEARN ตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 เมษายน – กัันยายน พ.ศ. 2563
รวมจำำ�นวน 60 เรื่่�อง
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ชื่่�อโครงการ : ผลิิ ต สื่่�อวีี ดิ ิ ทั ั ศ น์์ เ พื่่�อการเผยแพร่่ ป ระชาสัั ม พัั น ธ์์
เพื่่�อลดภาวะเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อปฏิิบัติั ติ นในการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 แก่่บุุคลากร ผู้้�ใช้้บริิการ
และสาธารณชน ผ่่านสื่่�อประชาสััมพัันธ์์สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
รายละเอีียด : จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
(COVID-19) สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรมได้้จัดั ทำำ�สื่่�อวีีดิทัิ ศั น์์เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
สร้้างการตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อปฏิิบััติิตนเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรค
ได้้แก่่ การล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี การสวม ถอด ทิ้้�ง หน้้ากากอนามััยอย่่างถููกวิิธีี โดยร่่วมกัับ
สถานพยาบาล มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เป็็นวิิทยากรสาธิิต ถ่่ายทำำ�วัันที่่� 9
มีีนาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่่ผ่า่ นทางสื่่�อประชาสััมพัันธ์์สำ�นั
ำ กั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
ดัังนี้้� การล้้างมืือที่่�ถููกวิิธีี https://youtu.be/DLCrlrgizEw การสวม ถอด
ทิ้้�งหน้้ากากอนามััย https://youtu.be/rKp9GeG-X2g

ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมการใช้้ประโยชน์์จากพืืชสมุุนไพร
	วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นัักเรีียน ครูู และผู้้�ที่่�สนใจได้้รัับความรู้้�เรื่่�องการใช้้ประโยชน์์
จากพืืชสมุุนไพร
2. เพื่่�อให้้นัักเรีียน ครูู และผู้้�ที่่�สนใจได้้ฝึึกปฏิิบััติิการนำำ�พืืชสมุุนไพร
มาทำำ�ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อใช้้ประโยชน์์
รายละเอีียด : สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมโครงการ
ฝึึกอบรมการใช้้ประโยชน์์จากพืืชสมุุนไพร เมื่่�อวัันที่่� 23 สิิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรีี ย นวัั ง หว้้ า ราษฎร์์ ส ามัั ค คีี อำำ � เภอศรีี ป ระจัั น ต์์ จัั ง หวัั ด สุุ พ รรณบุุ รี ี
มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน 40 คน ประกอบด้้วย ครูู 3 คน นัักเรีียน 37 คน
โดยกิิจกรรมการฝึึกอบรม ประกอบด้้วยการบรรยายให้้ความรู้้�การใช้้ประโยชน์์
จากพืืชสมุุนไพร และฝึึกปฏิิบัติั กิ ารนำำ�พืชื สมุุนไพรมาทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ เช่่น ลููกประคบ
สมุุนไพร ยาดมสมุุนไพร สเปรย์์ตะไคร้้หอม เป็็นต้้น
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
ชื่่�อโครงการ : การทำำ�เจลล้้างมืือเพื่่�อชุุมชน และการมอบสื่่�อวีีดิิทััศน์์
ทางการการเกษตรและวิิชาชีีพ
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้ ป ระชาชนในเขตรอบมหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ มี ี เจล
แอลกอฮอลใช้้สำ�ำ หรัับการป้้องกัันร่่างกายจากเชื้้�อโคโรนา หรืือโควิิค (Covid-19)
2. เพื่่�อจััดทำำ�สื่่�อออนไลน์์สำำ�หรัับเผยแพร่่วิิธีีการทำำ�เจลและสเปร์์ย
แอลกอฮอลให้้แก่่ประชาชน
รายละเอีียด : สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม ดำำ�เนิินการผลิิตเจลแอลกอฮอล์์
ล้้างมืือเพื่่�อนำำ�ไปแจกให้้ประชาชนในเขตพื้้�นที่่�บริิเวณรอบมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ในวัันที่่� 25 – 27 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำำ�นักั งานเขตบางเขน สำำ�นักั งานเขตหลัักสี่่�
สำำ �นั ั ก งานเขตสายไหม สำำ �นัั ก งานเขตจตุุ จั ั ก ร และสำำ �นั ั ก งานเขตดอนเมืื อ ง
นำำ�ไปแจกจ่่ายให้้ประชาชนในพื้้�นที่่� เพื่่�อใช้้ในการป้้องกัันร่่างกายจากเชื้้�อไวรััสโคโรนา
หรืือโควิิด - 19 (Covid-19) และมีีการจััดทำำ�สื่่�อออนไลน์์เกี่่�ยวกัับการทำำ�เจล และ
สเปร์์ยแอลกอฮอล เพื่่�อเผยแพร่่ให้้แก่่ประชาชนที่่�สนใจ พร้้อมกัันนี้้�ได้้มอบสื่่�อ
วีีดิิทััศน์์ทางการเกษตรและวิิชาชีีพ จำำ�นวน 23 เรื่่�อง เพื่่�อให้้สำำ�นัักงานเขตจตุุจัักร
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการเผยแพร่่ความรู้้�แก่่ประชาชนอีีกด้้วย

ชื่่�อโครงการ : “โครงการเหลืือ-ขอ เปลี่่�ยนสิ่่�งของเป็็นค่่าเทอมเด็็ก ๆ
ในมููลนิิธิิบ้้านนกขมิ้้�น”
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานโครงการเหลืือ-ขอเปลี่่�ยนสิ่่�งของ
เป็็นค่่าเทอมเด็็ก ๆ ในมููลนิิธิิบ้้านนกขมิ้้�น
รายละเอีียด : สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม ให้้ความอนุุเคราะห์์ สนัับสนุุน
พื้้�นที่่�ในการดำำ�เนิินงาน “โครงการเหลืือ-ขอ เปลี่่�ยนสิ่่�งของเป็็นค่่าเทอมเด็็ก ๆ
ในมููลนิิธิบ้ิ า้ นนกขมิ้้�น” โดยจััดสรรพื้้�นที่่�อาคารวิิทยบริิการ ชั้้�น 1 ให้้เป็็นจุุดตั้้�งกล่่อง
รัับบริิจาคปััจจััยและสิ่่�งของ จากบุุคลากร ผู้้�รับั บริิการ และประชาชนที่่�มีีจิติ ศรััทธา
และมีีความประสงค์์ร่ว่ มบริิจาค ที่่�อาคารวิิทยบริิการ สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
ภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การนี้้� มีีบุุคลากรของสำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม นำำ�สิ่่�งของต่่าง ๆ
มาร่่วมบริิจาค ประกอบด้้วย เสื้้�อผ้้า วััสดุุและสิ่่�งของเหลืือใช้้ต่่าง ๆ จำำ�นวนมาก
โดยทางมููลนิิธิิฯ ได้้มีีการจััดเก็็บ-รัับของในปีี 2563 รวม 3 ครั้้�ง
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1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการจััดการพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมตามเกณฑ์์
UI Green Metric สำำ�นักั หอสมุุด มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ปีีงบประมาณ 2563
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อจััดให้้มีพื้้�ี นที่่�การทำำ�งานที่่�มีคี วามสะดวกปลอดภััย
เป็็นระเบีียบ ประหยััดพลัังงานและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม 2. เพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมต่่างๆ
ด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมตามเกณฑ์์การจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััย
สีี เขีี ย ว UI Green Metric มหาวิิ ทยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ให้้ แก่่บุุ คลากรและ
ผู้้�ใช้้บริิการ 3. เพื่่�อรวบรวม ประมวลผลข้้อมููล เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลที่่�
สอดคล้้องกัับเกณฑ์์การจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยสีีเขีียว UI Green Metric มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์
รายละเอีียด : มีีการดำำ�เนิินงานตามขั้้�นตอนการจััดการพลัังงานตาม พรบ.
การส่่งเสริิมการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน พ.ศ. 2535 (แก้้ไข พ.ศ. 2550) ทั้้�งหมด 8 ขั้้�นตอน
และดำำ�เนิินงานตามเกณฑ์์ UI Green Metric อาทิิ
การทำำ�กิิจกรรมรีีไซเคิิลน้ำำ��ทิ้้�งของเครื่่�องปรัับอากาศมาใช้้งานรดน้ำำ��
ต้้นไม้้ทดแทนการใช้้น้ำำ��ประปา
ในการดำำ�เนิินงานในเรื่่�องการพััฒนาระบบเพื่่�อนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งกลัับมาใช้้รดน้ำำ��ต้้นไม้้
สามารถผลิิตน้ำำ��ได้้ 6,080 ลิิตรต่่อเดืือน คิิดเป็็นผลประหยััดค่่าน้ำำ��ประปา 6.08 x 17
= 103 บาทต่่อเดืือน= 1,240.32 บาทต่่อปีี (ข้้อมููลการคำำ�นวณจากบริิษัทั ที่่�ปรึึกษา
: Innovation Technology Co,.Ltd.)
การจััดกิิจกรรมการร่่วมชดเชยคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์รายบุุคคลและ
รัับเกีียรติิบััตรในงานร้้อยดวงใจร่่วมใจลดโลกร้้อน
สำำ�นัักหอสมุุด มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ร่่วมชดเชยคาร์์บอนเครดิิตรายบุุคคล
จำำ�นวน 23 คน จากบุุคลากรทั้้�งหมด 113 คน (คิิดเป็็น 20.35% ของบุุคลากรทั้้�งหมด)

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ Knowledge Partner ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2563
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อรวบรวมและเผยแพร่่ผลงานวิิจััย องค์์ความรู้้�
นวััตกรรม ผลงานรางวััลของนิิสิติ บุุคลากร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และศิิษย์์เก่่า
สู่่�สาธารณะชน 2. เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ผลงานวิิจััย นวััตกรรมของสำำ�นัักหอสมุุด
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ผ่่านสื่่�อร่่วมสมััย
รายละเอีียด : โครงการ Knowledge Partner ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2562
ได้้ดำ�ำ เนิินงานระหว่่างช่่วงเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 ถึึง เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563
โดยมีีวััตถุุประสงค์์การดำำ�เนิินงานที่่�เชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์
สำำ�นัักหอสมุุด คืือ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1. การพััฒนาทรััพยากรสารสนเทศ ที่่�ทัันสมััย
เพื่่�อสนัับสนุุนการวิิจััยด้้วยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่าย กลยุุทธ์์ที่่� 2
การจััดหาทรััพยากรสารสนเทศห้้องสมุุด 2. การให้้บริิการทรััพยากรสารสนเทศ
เพื่่�อการวิิจัยั และการเรีียนการสอนด้้วย นวััตกรรมบริิการร่่วมสมััย และ 2.1 การสร้้าง
นวััตกรรมบริิการเพื่่�อสนัับสนุุนการวิิจัยั และการเรีียนการสอน โดยผลการดำำ�เนิินงาน
คืือ มีีการถ่่ายทำำ�รายการ KULIB Talk ซึ่่�งมีีผลการดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 22 ตอน
และรวมทั้้�งสิ้้�น 55 ตอน
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	ชื่่�อโครงการ : คลัังทรััพยากรการศึึกษาแบบเปิิด (Open Educational
Resources หรืือ (OER)
	วััตถุุประสงค์์ : ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ สำำ�หรัับประชาชนโดยเฉพาะ
เยาวชนผ่่านระบบการเรีียนออนไลน์์แบบเปิิดที่่�อนุุญาตให้้ทุกุ คนเข้้าถึึงเนื้้�อหาวิิชา
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพได้้อย่่างเสรีี ถ่่ายทอดประสบการณ์์หรืือองค์์ความรู้้� ในการพััฒนาระบบ
สนัับสนุุนการจััดการองค์์ความรู้้�ด้้านเกษตร เทคโนโลยีีและนวััตกรรม สำำ�หรัับ
การสื่่�อสาร ถึึงสัังคมในวงกว้้าง รวมถึึงการพััฒนาระบบสนัับสนุุนการจััดการองค์์ความรู้้�
ผ่่านโครงการระบบสื่่�อสาระออนไลน์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�ทางไกลเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ในโอกาสฉลองพระชนมายุุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558 จััดทำำ�โดย สำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
แห่่งชาติิ (สวทช.)
รายละเอีียด : สำำ�นัักหอสมุุด มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดยเผยแพร่่
ผ่่านเว็็บไซต์์ที่่�บริิหารจััดการข้้อมููลร่่วมกัับทาง ฝ่่ายบริิการความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช)
ภายใต้้ชื่่�อ https://oer.learn.in.th/kulib เมื่่�อวัันที่่� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โดยมุ่่�งเน้้นการให้้บริิการแก่่ นัักเรีียน นิิสิติ นัักศึึกษา และ ประชาชนทั่่�วไป โดยการ
เผยแพร่่แบบไม่่ติิดลิิขสิิทธิ์์�ในการนำำ�ไปใช้้งานแต่่ต้้องเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
สััญญาอนุุญาตครีีเอทีีฟคอมมอนส์์ (Creative Commons License: CC)

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการเครืือข่่ายความร่่วมมืือพััฒนาห้้องสมุุดเพื่่�อสัังคม
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้บริิการวิิชาการด้้านการจััดการห้้องสมุุดและ
การส่่งเสริิมการอ่่านของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์สู่่�สัังคมรอบมหาวิิทยาลััย/
รอบสถานีีวิิจััยของมหาวิิทยาลััยและสัังคมที่่�ขาดแคลน 2. เพื่่�อพััฒนาเครืือข่่าย
ประสานความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักหอสมุุดกัับหน่่วยงานภายในมหาวิิทยาลััย
องค์์กรนิิสิติ และชุุมชนภายนอกมหาวิิทยาลััยในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของสัังคม
3. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้บุคุ ลากรสำำ�นักั หอสมุุดมีีส่ว่ นร่่วมในการทำำ�กิจิ กรรม
เพื่่�อสัังคม
รายละเอีียด : ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม จำำ�นวน 3 กิิจกรรมใหญ่่ และ
4 กิิจกรรมย่่อย ดัังนี้้�
1. กิิจกรรมการพััฒนาห้้องสมุุดเพื่่�อสัังคม โดย คณะกรรมการโครงการ
เครืือข่่ายความร่่วมมืือพััฒนาห้้องสมุุดเพื่่�อสัังคม ได้้มีกี ารดำำ�เนิินกิิจกรรมสำำ�รวจพื้้�นที่่�
เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 โดยสำำ�รวจพื้้�นที่่� 2 โรงเรีียน คืือ โรงเรีียน
บ้้านอ่่างกระพงษ์์ และโรงเรีียนนาป่่ามโนรสและดำำ�เนิินกิิจกรรมวิิเคราะห์์เลขหมู่่�
และลงรายงานบรรณานุุกรมเมื่่�อวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรีียน
บ้้างอ่่างกระพงษ์์
2. กิิจกรรมจััดวางหนัังสืือเพื่่�อขอรัับบริิจาคเงิินเข้้าโครงการห้้องสมุุดชุุมชน
ช่่วงรัับปริิญญาคณะกรรมการห้้องสมุุดชุุมชนได้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือกหนัังสืือ
เพื่่�อให้้บริิการให้้แก่่ผู้้�ปกครองที่่�เข้้ามานั่่�งรอบุุตรหลานภายในหอสมุุด โดยมีีการ
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ตั้้�งกล่่องขอรัับบริิจาคเพื่่�อนำำ�รายได้้เข้้าโครงการ ระหว่่าง
วัันที่่� 10 - 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2562
3. กิิจกรรมหารายได้้ เช่่น การจำำ�หน่่ายสิ่่�งของ
มืือสองและปล่่อยหนัังสืือมืือสองโดยการจััดกิิจกรรม
รัักล้้นตู้้� รัักคืือการให้้ ครั้้�งที่่� 3 เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : บรรจุุเมล็็ดพัันธุ์์�พืชื ผััก ทููลเกล้้าฯ ถวาย สมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เพื่่�อบรรจุุในถุุงยัังชีีพ
พระราชทาน
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อมอบให้้แก่่โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน และ
โรงเรีียนอื่่�น ๆ ที่่�ร่่วมสนองงานโครงการ พััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร
รวมทั้้�งโรงเรีียนอื่่�น ๆ ตามพระราชประสงค์์ 2. เพื่่�อการบริิโภคในครััวเรืือน และ
เป็็นแหล่่งอาหารให้้กัับประชาชน
รายละเอีียด : สถาบัันวิิจััยและพััฒนาแห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ในนามของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ได้้รวบรวมเมล็็ดพัันธุ์์�ซึ่่�งได้้รับั การสนัับสนุุน
จากคณะเกษตร วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน และสมาคมการค้้าเมล็็ดพัันธุ์์�ไทย นำำ�มาบรรจุุ
และจััดทำำ�ข้อ้ มููลการปลููกและดููแลรัักษา เพื่่�อทููลเกล้้าฯ ถวาย สมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เมื่่�อวัันที่่� 5, 8
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อมอบให้้แก่่โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน และโรงเรีียน
อื่่�น ๆ ในถิ่่�นทุุรกัันดาร และ เพื่่�อการบริิโภคในครััวเรืือนให้้แก่่ประชาชนในถิ่่�น
ทุุรกัันดาร

2. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : บริิจาคสิ่่�งของและวััสดุุครุุภััณฑ์์ให้้กัับมููลนิิธิิสวนแก้้ว
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ ช่่วยเหลืือบรรเทาทุุกข์์บำำ�รุุงสุุขแก่่ผู้้�ยากไร้้ ผู้้�ด้้อยโอกาสและขาดแคลน อัันเนื่่�องมาจาก
ปััญหาด้้านเศรษฐกิิจสัังคมและการศึึกษา
รายละเอีียด : ด้้วย มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ได้้ดำำ�เนิินการจำำ�หน่่ายพััสดุุ โดยวิิธีีการโอน ของ สถาบัันวิิจััยและพััฒนาแห่่ง
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จำำ�นวน 54 รายการ เมื่่�อวัันที่่� 17 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 เนื่่�องจากพััสดุุเสื่่�อมสภาพจากการใช้้งานปกติิ และปััจจุุบันั
ไม่่ได้้ใช้้งาน ทั้้�งยัังไม่่มีีพื้้�นที่่�จััดเก็็บ ประกอบกัับทางมููลนิิธิิสวนแก้้ว ขอบริิจาคพััสดุุเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ ช่่วยเหลืือบรรเทาทุุกข์์บำำ�รุุงสุุข
แก่่ผู้้�ยากไร้้ ผู้้�ด้้อยโอกาสและขาดแคลน อัันเนื่่�องมาจากปััญหาด้้านเศรษฐกิิจสัังคมและการศึึกษา
ชื่อโครงการ : โอนมอบครุภัณฑ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แก่อาจารย์ และนิสิต
รายละเอียด : ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 3 รายการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เนื่องจากพัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ และปัจจุบัน
ไม่ได้ใช้งาน ทั้งยังไม่มีพื้นที่จัดเก็บ ประกอบกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ น�ำไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แก่อาจารย์ และนิสิต
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : กิิ จกรรมการเรีี ย นการสอนชุุ มนุุ ม Food Science
โรงเรีียนปราโมชวิิทยารามอิินทรา
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยาศาสตร์์การอาหาร
เบื้้�องต้้นให้้แก่่นัักเรีียนในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นและตอนปลาย เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการศึึกษาต่่อ หรืือการเลืือกประกอบอาชีีพในอนาคต		
รายละเอีียด : การจััดการเรีียนการสอนวิิชาชุุมนุุม Food Science
ในห้้องเรีียนให้้แก่่นัักเรีียน โรงเรีียนปราโมชวิิทยารามอิินทรา สััปดาห์์ละ 1 วััน
ทุุกวัันศุุกร์์ จะแบ่่งนัักเรีียนเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ มััธยมตอนต้้น และมััธยมตอนปลาย
กลุ่่�มละ 20 คน แต่่ละกลุ่่�มใช้้เวลาเรีียน 1 คาบ (50 นาทีี) นัักเรีียนจะได้้ร่ว่ มปฏิิบัติั ิ
ไปพร้้อมๆ กัับนัักวิิจััยผู้้�สอน โดยเป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวที่่�นัักเรีียนสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้
ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้เช่่นการยัับยั้้�งการเกิิดสีีน้ำำ��ตาลในผัักผลไม้้การผลิิตเจลแอลกอฮอล์์
ล้้างมืือ การใช้้ยีีสต์์ในผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่� เป็็นต้้น

2. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
รายละเอีียด : สถาบัันค้้นคว้้าและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร จััดโครงการ
สร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ฝ่่ายการตลาด โดยการสนัับสนุุนและมอบผลิิตภััณฑ์์
สถาบัันค้้นคว้้าฯ ให้้แก่่หน่่วยงาน ชมรมค่่ายอาสาพััฒนา เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ในการจััดกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม/ชุุมชนโดยแบ่่งเป็็นชมรมค่่าย/อาสา
ภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จำำ�นวน 10 ชมรม/สโมสร คิิดเป็็นมููลค่่า
13,500 บาท และชมรมค่่าย/อาสาภายนอกมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จำำ�นวน 13
ชมรม/สโมสร คิิดเป็็นมููลค่่า 14,400 บาท มููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 27,900 บาท
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1. การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

	ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพและเครื่่�องสำำ�อาง
จากพืืชสมุุนไพรท้้องถิ่่�นในชุุมชนบางกะเจ้้าเพื่่�อการพััฒนาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันนวดจากพืืชสมุุนไพร
ในชุุมชนบางกะเจ้้า และทดสอบคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ 2. เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
การจััดเตรีียมวััตถุุดิิบพืืชสมุุนไพรและมาตรฐานของผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีคุุณภาพ
3. เพื่่�อส่่งเสริิมการสร้้างอาชีีพและรายได้้ให้้แก่่ชุุมชนบางกะเจ้้าอย่่างยั่่�งยืืน
รายละเอีียด : เป็็ น โครงการที่่�พัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ พื่่�อสุุ ข ภาพและ
เครื่่�องสำำ�อางจากพืืชสมุุนไพรท้้องถิ่่�นในชุุมชนบางกะเจ้้าเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่า
และเกิิดการใช้้ประโยชน์์ของพืืชสมุุนไพรท้้องถิ่่�นได้้อย่่างสููงสุุด พร้้อมทั้้�งให้้ชุมุ ชน
ได้้เรีียนรู้้�ถึึงวิิธีีการจััดเตรีียมวััตถุุดิิบ การสกััด และกรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
เพื่่�อสุุขภาพและเครื่่�องสำำ�อางให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ และตรงตามมาตรฐานกำำ�หนด เพื่่�อเป็็น
การพััฒนาชุุมชนบางกะเจ้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน ส่่งเสริิม พััฒนาอาชีีพและสร้้างรายได้้
ให้้แก่่ชุุมชน โดยเมื่่�อวัันที่่� 5 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ได้้ลงพื้้�นที่่�ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
การเตรีียมวััตถุุดิิบ การสกััดสาร และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้แก่่สมาชิิกชมรม
สมุุนไพรบางกอบััว โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 15 คน

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอจากเส้้นด้้ายไหมอีีรี่่�ปั่่�น
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อนำำ�เครื่่�องสางเส้้นใยที่่�ได้้ทำำ�การพััฒนาต้้นแบบ
มาลองใช้้กับั วิิสาหกิิจชุุมชมเพื่่�อเปิิดเส้้นใยและนำำ�มาปั่่�นมืือเพื่่�อทดสอบประสิิทธิิภาพ
และคุุณภาพของเส้้นด้้ายที่่�ปั่่�นได้้ 2. เพื่่�อพััฒนาเครื่่�องตััดรัังไหมสด สำำ�หรัับแยก
รัังตััดและดัักแด้้ เพื่่�อเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตรัังตััด และดัักแด้้ที่่�มีีคุุณภาพและปริิมาณ
เพิ่่�มขึ้้�น 3. พััฒนาคุุณภาพและการผลิิตเส้้นด้้ายไหมอีีรี่่�ระดัับวิิสาหกิิจชุุมชน
ให้้ได้้คุณ
ุ ภาพเส้้นด้้ายเล็็กและสม่ำำ��เสมอ แข็็งแรงเหมาะกัับผ้้าทอตามความต้้องการ
ของตลาด 4. เพื่่�อพััฒนาความหลากหลายของการปั่่�นผสมเส้้นใยอื่่�นกัับเส้้นใยไหมอีีรี่่�
ระดัับอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้มีีฟัังก์์ชัันเฉพาะของเส้้นด้้ายสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอ
5. เพื่่�อออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอจากผ้้าไหมอีีรี่่�ที่่�สามารถผลิิตได้้
ทั้้�งในระดัับวิิสาหกิิจชุุมชน และระดัับอุุตสาหกรรมตามความต้้องการของตลาดสิ่่�งทอ
รายละเอีียด : คณะผู้้�วิิจััย ได้้ลงพื้้�นที่่�ไปสอนให้้กัับกลุ่่�มทอผ้้า ดัังนี้้�
1. ณ กลุ่่�มทอผ้้าไทบ้้านหนองสะแก เลขที่่� 143 หมู่่� 4 ตำำ�บลเขาชายธง
อำำ�เภอตากฟ้้า จัังหวััดนครสวรรค์์ ในวัันที่่� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้้แก่่
สมาชิิกกลุ่่�มทอผ้้าไทบ้้านหนองสะแก รวมทั้้�งกลุ่่�มทอผ้้าย้้อมสีีธรรมชาติิบ้า้ นเด่่นวััว
จัังหวััดตาก จำำ�นวน 22 คน
2. ณ กลุ่่�มทอผ้้าย้้อมสีีธรรมชาติิบ้้านเด่่นวััว 125/2 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บล
เชีียงทอง อำำ�เภอวัังเจ้้า จัังหวััดตาก ในวัันที่่� 2 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 20 คน
3. ณ กลุ่่�มสตููดิิโอ Nora Pao 166 หมู่่� 8 ตำำ�บลลวงเหนืือ อำำ�เภอ
ดอยสะเก็็ด จัังหวััดเชีียงใหม่่ ในวัันที่่� 3 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 15 คน
4. ณ กลุ่่�มทอผ้้าพนาสวรรค์์ 200 หมู่่� 8 ตำำ�บลแม่่เปิิน อำำ�เภอแม่่เปิิน
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จัั ง หวัั ด นครสวรรค์์ ในวัั น ที่่� 25 ตุุ ล าคม พ.ศ. 2562
จำำ�นวน 15 คน
5. ณ กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟบ้านป่าหมาก
หมู ่ 8 ตำ � บลศาลาลั ย อำ � เภอสามร้ อ ยยอด จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 จำ�นวน 12 คน
6. ณ บ้านหนองขีห้ นู ตำ�บลทุง่ ชมพู อำ�เภภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมบ่่มเพาะแก่่ผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับคััดเลืือก
ในกิิจกรรม Smart Value Creation
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึ กษาในการต่่ อยอดและพัั ฒนาสิิ นค้้ า
ให้้มีีนวััตกรรม แก่่ผู้้�ประกอบการทางด้้านสิ่่�งทอ และอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รายละเอีียด : ลงพื้้�นที่่�กลุ่่�มย้้อมสีีของห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ชาญชััย ไลนิ่่�ง
อิินเตอร์์พลาส ณ บ้้านห้้วยขี้้�หนูู อำำ�เภอภููเวีียง จัังหวััดขอนแก่่น เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�
กระบวนการย้้อมสีีธรรมชาติิให้้กับั กลุ่่�มชุุมชน โดยเฉดสีีที่่�ทางกลุ่่�มต้้องการคืือ สีีแดง
สีีน้ำำ��เงิิน สีีเขีียวขี้้�ม้้า และสีีเทาดำำ� สอนตั้้�งแต่่กระบวนการสกััดสีี การย้้อมสีี และ
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพความคงทนของสีี

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : KU สู้้� Covid-19
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์เป็็นศููนย์์รวม
ในการร่่วมแก้้ไขปััญหาการระบาดของโรคจากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 2. เพื่่�อให้้เป็็นการ
ส่่งเสริิมกิิจกรรมการสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร หรืือ Corporate
Social Responsibility (CSR) ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ 3. เพื่่�อให้้คณาจารย์์
นัักวิิจัยั นัักวิิชาการและบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยได้้มีโี อกาสใช้้ศักั ยภาพทางความรู้้�
และงานวิิจัยั ในการช่่วยแก้้ปัญ
ั หาการขาดแคลนวััสดุุ และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
4. เพื่่�อให้้มหาวิิทยาลััยได้้ร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายภาคอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พัั ฒ นาและผลิิ ต หรืื อ จัั ด หา วัั ส ดุุ แ ละ อุุ ป กรณ์์ ท างการแพทย์์ ที่่� ขาดแคลน
5. เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางในการรัับเงิินบริิจาคจากสาธารณชนและใช้้เงิินบริิจาคนั้้�น
ในการส่่งมอบวััสดุุและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ไปสู่่�ผู้้�ใช้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างโปร่่งใส
และรวดเร็็ว
รายละเอีียด : โครงการ KU สู้้� COVID-19 ในส่่วนของการรัับบริิจาคเงิิน
เพื่่�อพััฒนาและผลิิตกัับผู้้�ประกอบการ สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
โดยดำำ�เนิินการเป็็นระยะเวลา 3 เดืือน ได้้รัับเงิินบริิจาครวม 1,325,684.83 บาท
ทางโครงการได้้ออกแบบพััฒนาและผลิิตเพื่่�อให้้ตอบโจทย์์ทางทีีมแพทย์์ และ
ได้้รับั การบริิจาคสิ่่�งของบางส่่วนมาจากบุุคคลและหน่่วยงานภายนอก โดยอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ที่่�จัดั ส่่งไปถึึงมืือทีีมบุุคลากรทางการแพทย์์ รายการทั้้�งหมด คืือ ชุุด PPE
Coverall และIsolation Gown รวม 2,515 ชุุด หน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ��และ
หน้้ากากผ้้า รวม 9,425 ชิ้้�น Face Shield 2,245 ชิ้้�น Aerosol Box 25 กล่่อง
เจลแอลกอฮอล์์และแอลกอฮอล์์น้ำำ�� รวม 930 ลิิตร Smart Scrub Suit Gown
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Smart Gown 30 ชุุ ด กล่่ องอาหาร 13,254 กล่่อง
Personal Care Set 2,000 ชุุด หมวกคลุุมผม 2,721 ชิ้้�น
ถุุงคลุุมเท้้า 455 คู่่� ถุุงมืือ 17,000 ชิ้้�น สายรััดหน้้ากาก
900 ชิ้้�น ซองเก็็บหน้้ากาก 60 ชิ้้�น และน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ 19 ขวด
โดยที่่�ได้้ ดำำ�เนิิ นการบริิ จาคไปยัั งสถานพยาบาลและ
หน่่วยงานต่่างๆ จำำ�นวน 109 แห่่ง รวมทั้้�งหมด 51 จัังหวััด
เป็็นโรงพยาบาล 55 แห่่ง โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ
ตำำ�บล 41 แห่่ง สำำ�นักั งานสาธารณสุุขและเหล่่ากาชาด 6 แห่่ง
กองร้้อยทหารพราน และหน่่วยชายแดน 7 แห่่ง

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ “ก้้าวย่่างที่่�มั่่�นคง”
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อถวายแด่่พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ รััชกาลที่่� 9
เนื่่�องในวโรกาสครองสิิริริ าชสมบััติิ ครบ 60 ปีี ในปีี พ.ศ. 2549 และมีีพระชนมายุุ
ครบ 80 พรรษา ในปีี พ.ศ. 2550 ที่่�ผ่่านมาโดยทางสถานีีวิิทยุุ มก. ได้้ดำำ�เนิิน
โครงการ “ก้้ า วย่่ า งที่่�มั่่�นคง” ที่่�อยู่่�ภายใต้้ โ ครงการ “Corporate Social
Responsibility (CSR)” มาเป็็ น เวลากว่่ า 14 ปีี 2. เพื่่�อฟื้้ � น ฟูู แ ละพัั ฒ นา
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุให้้ก้้าวเดิินได้้อย่่างมั่่�นคง 3. เพื่่�อเป็็นแรงบัันดาลใจ
และแรงกระตุ้้�นให้้ผู้้�คนจากภููมิภิ าคต่่างๆ ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์ในสิ่่�งที่่�มีีคุณ
ุ ค่่ากัับสัังคม
ของเราต่่อไป 4. เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมกิิจกรรมอัันเป็็นสาธารณประโยชน์์ให้้กับั ชุุมชน
และสัังคมไทย
รายละเอีียด : สถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. จััดตั้้�งกล่่องรัับบริิจาคปััจจััยจากผู้้�มีจิี ติ ศรััทธา
และขอสนัับสนุุนไม้้เท้้า ค้ำำ��ยันั หรืือรถเข็็นจากหน่่วยงานต่่างๆ ตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2549
จนถึึงปััจจุุบันั เพื่่�อมอบให้้ผู้้�สูงู อายุุที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ตามชุุมชนต่่างๆ ผ่่านทาง
มููลนิิธิพิ ระดาบส ในโครงการพระดาบสสััญจร
เมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2562 สถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. ได้้ส่ง่ มอบไม้้เท้้าขาเดีียว
จำำ�นวน 100 อััน ให้้กัับมููลนิิธิิพระดาบส โดยทางมููลนิิธิิฯ ได้้นำำ�ไปแจกชาวบ้้าน
ในโครงการพระดาบสสััญจร
เมื่่�อวัันที่่� 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563 มููลนิิธิิพระดาบสได้้นำำ�ไม้้เท้้า
ค้ำำ��ยันั ที่่�ได้้รับั มอบจาก สถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. ไปแจกให้้ชาวบ้้านห้้วยดั้้�ง ตำำ�บลพรหมพิิราม
อำำ�เภอพรหมพิิราม จัังหวััดพิิษณุุโลก ณ ศาลาการเปรีียญวััดห้้วยดั้้�ง

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ “โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุทางอากาศ” และโครงการ
“ขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายผู้้�สููงอายุุประเทศไทย”
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงวััย ดีีต่่อใจ ร่่างกาย
แข็็งแรง สร้้างผู้้�สูงู วััยอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ “Active Aging” 2. เป็็นการต่่อยอด “โครงการ
โรงเรีียนผู้้�สูงู อายุุทางอากาศ” โดยการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�สู่่�ผู้้�สูงู วััย 3. เพื่่�อร่่วมสร้้าง
ชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้น่า่ อยู่่� ผ่่านการถ่่ายทอดออกอากาศทางเครืือข่่ายสถานีีวิิทยุุ ม.ก.
ทุุกช่่องทาง
รายละเอีียด : ตั้้�งแต่่ปีี 2562 ที่่�ภาคเหนืือ และได้้ขัับเคลื่่�อนโครงการ
โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุทางอากาศ ไปที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ซึ่่�งเป็็นการขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ด้้านกิิจการผู้้�สูงู อายุุ โดยสถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. ได้้ดำ�ำ เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในทุุกภาคของประเทศ โดยการแจกวิิทยุุให้้ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการกลัับไปรัับฟััง
องค์์ความรู้้�ในด้้าน “การส่่งเสริิมและเผยแพร่่ข้อ้ มููลการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ และ
การจััดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ของผู้้�สูงู อายุุจนได้้รับั ประกาศเกีียรติิบัตั รจากศููนย์์พัฒ
ั นา
การจััดสวััสดิิการสัังคมผู้้�สูงู อายุุขอนแก่่น ให้้เป็็นเครืือข่่ายขัับเคลื่่�อนการสนัับสนุุน
งานด้้านผู้้�สููงอายุุดีีเด่่น ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน พ.ศ.
2562 ณ ศููนย์์พััฒนาการจััดสวััสดิิการสัังคมผู้้�สููงอายุุขอนแก่่น

109

พร้อมจัดทำ�รายการ “สุข สูงวัย...ถูกใจใช่เลย”
ซึง่ ออกอากาศเป็นประจำ�ทุกวันศุกร์ เวลา 16.05 - 16.55 น.
ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย
อย่างเป็นระบบ ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ชื่่�อโครงการ : โครงการ “กาดนััดสีีเขีียวครอบครััว ม.ก.” ภายใต้้โครงการ
“เปิิดโอกาสให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการผลิิตรายการวิิทยุุ “ม.ก.พบประชาชน”
ตามตััวชี้้�วััดที่่� 13 ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
	วััตถุุประสงค์์ : 1. มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ต้้องการเปิิดประตููบ้า้ น
ด้้านทิิศเหนืือ สู่่�การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน 2. เพื่่�อเปิิดรายการบริิการวิิชาการ
ทางการเกษตรที่่�สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มประชาชนในพื้้�นที่่�ทำำ�ให้้ประชาชนได้้รับั ความรู้้�
รอบด้้านทุุกสาขาทางการเกษตรนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ 3. เพื่่�อสร้้างอาชีีพ
เสริิมเพิ่่�มรายได้้โดยการถ่่ายทอดความรู้้� เปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วม
ทำำ�กิิจกรรมพััฒนาวิิชาชีีพ 4. เพื่่�อให้้กลุ่่�มเกษตรกรและประชาชนได้้ร่่วมแสดง
ความคิิดเห็็น แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ถ่่ายทอดภููมิิปััญญาร่่วมกััน ซึ่่�งเกษตรกรและ
ประชาชนจะได้้รัับประโยชน์์จากองค์์ความรู้้�ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ผ่่านกิิจกรรมการจััด “กาดนััดสีีเขีียวครอบครััว ม.ก.” และผ่่านรายการ “ม.ก.
พบประชาชน” ของสถานีีวิิทยุุ ม.ก.เชีียงใหม่่
รายละเอีียด : การจััดกิิจกรรม “กาดนััดสีีเขีียวครอบครััว ม.ก.” ทุุกเช้้า
วัันเสาร์์ ณ สถานีีวิทิ ยุุ ม.ก.เชีียงใหม่่ โดย มีีรูปู แบบเป็็นการสื่่�อสารสองทางทั้้�งถ่่ายทอด
วิิชาการงานวิิจััย การอบรมวิิชาชีีพทางการเกษตร และเปิิดช่่องทางให้้ประชาชน
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ภููมิปัิ ญ
ั ญาซึ่่�งกัันและกััน เกษตรกรพึึงได้้รับั ความรู้้�ที่่�เหมาะสม
ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ เพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับมืือ และแก้้ไขปััญหาผลผลิิตการเกษตรได้้

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

นอกจากนี้้� มีีการนำำ�สิินค้้าอุุปโภค บริิโภคทาง
การเกษตร ซึ่่�งเป็็ นของเกษตรกรตัั วจริิ งมาจำำ�หน่่าย
ซื้้�อขายกััน จึึงนำำ�ไปสู่่�แนวทางของสัังคมอุุดมปััญญาสู่่�
การพััฒนาอาชีีพ นัับเป็็นกลไกสำำ�คััญในการนำำ�ประเทศ
ไปสู่่�ความผาสุุก มั่่�นคงร่่วมกััน

ทัง้ 4 ภูมภิ าค และในระบบสือ่ ดิจทิ ลั ทุกช่องทาง
	ชื่่�อโครงการ : “โครงการนำำ�ร่อ่ งรููปแบบการผสมผสานการเรีียนการสอน ระยะเวลาดำ�เนินงานระหว่างวันที่ 2 - 23 ตุลาคม พ.ศ.
และงานบริิการวิิชาการ ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ผ่่าน “ระบบ Multimedia 2562 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน โดยนำ�เสนอ
ผลงาน ในทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 19.00 น.
ของ KURplus”
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ นำำ�เสนอผลงาน แนวคิิดการพััฒนาแผนธุุรกิิจ
ผ่่านสื่่�อการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ โดยผ่่านทางสื่่�อโซเชีียลทุุกช่่องทางของ
สถานีีวิิทยุุ ม.ก. 2. เพื่่�อให้้นิิสิิตเห็็นความสำำ�คััญ เห็็นคุุณค่่าของเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมการศึึกษา 3. เพื่่�อให้้นิิสิิตจำำ�แนก และเลืือกใช้้สื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
สภาพการณ์์ของการจััดการเรีียนการสอนได้้ 4. เพื่่�อให้้นิิสิิตผลิิตสื่่�อที่่�เหมาะสม
กัับสภาพการเรีียนที่่�เป็็นจริิงได้้ 5. เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมสื่่�อการเรีียนการสอน
ในรููปแบบใหม่่ โดยผ่่านสื่่�อโซเชีียลทุุกช่่องทางของสถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. 6. เพื่่�อขยายฐาน
กลุ่่�มผู้้�ฟังั และสร้้างเครืือข่่ายกลุ่่�มผู้้�ฟังั ซึ่่�งเป็็นคนรุ่่�นใหม่่ ให้้รู้้�จักั สถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. มากยิ่่�งขึ้้�น
7. เพื่่�อดำำ�เนิินการให้้เป็็น “โครงการนำำ�ร่อ่ งรููปแบบการผสมผสานการเรีียนการสอน
และงานบริิการวิิชาการ ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ผ่่านสื่่�อผสมของ KURplus”
ในการพััฒนาและต่่อยอดโครงการดัังกล่่าวฯ ให้้เป็็นต้้นแบบในการขยายโครงการต่่อไป
รายละเอีียด : เป็็นการเผยแพร่่หลัักสููตรองค์์ความรู้้�ของชุุดวิิชา “แผนธุุรกิิจ
และโครงการลงทุุนทางธุุรกิิจการเกษตร” และวิิชา “ธุุรกิิจการเกษตรทัันสมััย AgriTech
Business” โดยให้้นิิสิิตมหาวิิทยาลััย เกษตรศาสตร์์ นำำ�เสนอผลงานของชุุดวิิชา
ผ่านทางเครือข่ายสถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวทิ ยุ ม.ก.)
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สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ชื่่�อโครงการ : โรงเรีียนปุ๋๋�ยสั่่�งตััดทางอากาศ”
โดยผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทุุกคนจะได้้รับั แจกวิิทยุุ
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�และความเข้้าใจการนำำ�เทคโนโลยีี จากสถานีีวิิทยุุ ม.ก. ทุุกคน เพื่่�อนำำ�ไปประกอบการเรีียน
“ปุ๋๋ย� สั่่�งตััด” ไปใช้้ในการปลููกข้้าว ให้้แก่่ เกษตรกร บุุคลากร ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ซึ่่�งออกอากาศระหว่่างวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ – 9 เมษายน
ที่่�เกี่่�ยวข้้ องและผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป 2. เพื่่�อสนัั บสนุุ นให้้ เกษตรกรนำำ �เทคโนโลยีี 2563 (16 ตอน) เวลา 05.00 - 05.30 น.
“ปุ๋๋�ยสั่่�งตััด” มาประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�เกษตรของตนเอง 3. เพื่่�อสร้้างเครืือข่่าย
ผู้้�ใช้้เทคโนโลยีี “ปุ๋๋�ยสั่่�งตััด” แบบครบวงจร 4. เพื่่�อดำำ�เนิินการให้้เป็็นโรงเรีียน
ปุ๋๋�ยสั่่�งตััดทางอากาศต้้นแบบในการพััฒนาและต่่อยอดโครงการดัังกล่่าวฯ ให้้เป็็น
ต้้นแบบในการขยายโครงการต่่อไป 5. เพื่่�อให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวที่่�เข้้าร่่วม
“โครงการโรงเรีียนปุ๋๋�ยสั่่�งตััดทางอากาศ” ได้้รัับชม-รัับฟัังการถ่่ายทอดองค์์
ความรู้้� เกิิ ดความรู้้� ความเข้้ าใจ ในการใช้้ปุ๋๋� ยกัั บการผลิิ ตข้้ าว และสามารถ
นำำ�ไปใช้้ได้้จริิง 6. เพื่่�อเป็็นการลดต้้นทุุนในการผลิิตข้้าวของเกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว
7. เพื่่�อให้้เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวที่่�เข้้าร่่วม “โครงการโรงเรีียนปุ๋๋�ยสั่่�งตััดทางอากาศ”
ได้้รัับการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� และเป็็นเกษตรกรต้้นแบบที่่�สามารถถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�ไปสู่่�เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าวรายอื่่�นต่่อไป
รายละเอีียด : การเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี “ปุ๋๋�ยสั่่�งตััด”
ในด้้านการให้้ธาตุุอาหารแก่่พืืชที่่�มีีประสิิทธิิภาพ แม่่นยำำ�ในพื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตร
ของเกษตรกรผ่่านทางเครืือข่่ายสถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
(สถานีี วิิทยุุ ม.ก.) ทั้้�ง 4 ภูู มิิภาค และในระบบสื่่�อดิิจิิทััลทุุ กช่่ องทาง โดยมีี
กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นเกษตรกรในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของศููนย์์วิิจััยข้้าวขอนแก่่น
จัังหวััดขอนแก่่น ที่่�มีีความสนใจเข้้าร่่วมโครงการฯ จำำ�นวน 40 คน
	ชื่่�อโครงการ : เสวนาทางวิิชาการ เรื่่�อง “ร่่าง พ.ร.บ.แบ่่งปัันผลประโยชน์์
ยางพารา ใครได้้..ใครเสีีย...”
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อต้้องการปรัับเปลี่่�ยน พ.ร.บ. ฉบัับที่่�มีีอยู่่� เนื่่�องจาก
มีีรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต้้นน้ำำ�� และกลางน้ำำ��ส่่วนรายละเอีียดของ
การดำำ�เนิินงานปลายน้ำำ��ยังั ไม่่มีใี น พ.ร.บ. จึึงขััดต่่อยุุทธศาสตร์์ชาติิ 2. เพื่่�อต้้องการ
ให้้รััฐบาลทดลองดำำ�เนิินการร่่าง พ.ร.บ. โดยที่่�การยางแห่่งประเทศไทย (กยท.)
เป็็นองค์์กรที่่�จะต้้องดููแลยางทั้้�งระบบครบวงจร และ กยท.ควรจััดตั้้�งบริิษัทั มหาชน
เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป
รายละเอีียด : สถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. จััดงานเสวนาทางวิิชาการ เมื่่�อวัันพุุธที่่� 4
มีีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้้องประชุุมพรสุุวรรณวาจกกสิิกิิจ
สำำ�นัักงานใหญ่่ สถานีีวิิ ทยุุ ม.ก. โดยมีี นายกสมาคมสหพัั นธ์์ ชาวสวนยาง
แห่่งประเทศไทย อาจารย์์ประจำำ� คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะทีีมวิิจัยั บุุคลากร และผู้้�สนใจ เข้้าร่่วมเป็็นผู้้�เสนอร่่างในที่่�ประชุุม
โดยการเชิิญผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องมาระดมความคิิดเห็็นและทำำ�สรุุปรายงานเสนอ
ความคิิดเห็็นไปยััง คณะทำำ�งานร่่าง พ.ร.บ. เสนอร่่าง พ.ร.บ. ฉบัับนี้้�ต่่อรััฐสภาต่่อไป
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	ชื่่�อโครงการ : “โรงเรีียนผู้้�สูงู อายุุทางอากาศ (ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ)”
โดยจะออกอากาศซ้ำำ��ในเวลา 18.05 – 18.30 น.
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อเสริิมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีีของผู้้�สูงู อายุุทั้้�งด้้านร่่างกาย ทางเครืือข่่ายสถานีีวิิทยุุ ม.ก. ภาคพื้้�นดิินทั้้�ง 4 ภููมิิภาค
และจิิตใจ 2. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุสร้้างสรรค์์ประโยชน์์แก่่ชุุมชนและสัังคม และสื่่�อโซเชีียลทุุกช่่องทางของสถานีีวิิทยุุ ม.ก.
3. เพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณค่่าทางภููมิปัิ ญ
ั ญาของผู้้�สููงอายุุให้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์และยอมรัับ
4. เพื่่�อส่่งเสริิมภููมิปัิ ญั ญาและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นให้้ดำ�ำ รงสืืบทอดต่่อไป 5. เพื่่�อเสริิมสร้้าง
การพััฒนาตนเองและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ 6. เพื่่�อส่่งเสริิม
การเตรีียมตััวเข้้าสู่่�วััยผู้้�สููงอายุุ โดยบููรณาการการเรีียนด้้านผู้้�สููงอายุุ ผ่่านทาง
เครืือข่่ายสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ (สถานีีวิิทยุุ ม.ก.)
ทั้้�ง 4 ภููมิภิ าค และในระบบสื่่�อดิิจิทัิ ลั 7. เพื่่�อเป็็นการขยายฐานและขยายเครืือข่่าย
กลุ่่�มผู้้�ฟัังของสถานีีวิิทยุุ ม.ก.
รายละเอีียด : วัันอัังคารที่่� 24 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำำ�บล
บ้้านฝาง และวัันพุุธที่่� 25 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำำ�บลโนนท่่อน
ตั้้�งแต่่เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโรงเรีียนผู้้�สูงู อายุุทางอากาศ (ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ) ได้้นัดั ผู้้�สูงู อายุุช่ว่ งเวลาละ 10 คน มาลงทะเบีียน รัับเอกสารการเรีียน
การสอน รัับวิิทยุุ และทำำ�แบบทดสอบก่่อนการอบรม หน่่วยงานละ 50 คน
รวมผู้้�สููงอายุุ ทั้้�ง 2 เทศบาล เป็็นจำำ�นวน 100 คน จะได้้รัับแจกวิิทยุุจากสถานีี
วิิทยุุ ม.ก. ทุุกคน พร้้อมนััดหมายและทำำ�ความเข้้าใจให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมอบรม
เปิิดวิิทยุุรัับฟัังการปฐมนิิเทศในรููปแบบออนไลน์์ ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 26 มีีนาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 – 05.30 น. ทางสถานีีวิทิ ยุุ ม.ก.ขอนแก่่น AM 1314 kHz

	ชื่่�อโครงการ : บัันทึึกรายการต้้นแบบ ชื่่�อรายการ “สารานุุกรมไทย...
ขุุมทรััพย์์ทางปััญญา” ของมููลนิิธิิโครงการสารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้กัับครููในระดัับประถมศึึกษา
และมััธยมศึึกษา ในการใช้้เนื้้�อหาของสารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชน ในการนำำ�ไปใช้้
เป็็นบทเรีียน
รายละเอีียด : สถานีีวิิทยุุ ม.ก. นำำ�เนื้้�อหาจากหนัังสืือสารานุุกรมไทย
สำำ�หรัับเยาวชน มาผลิิตเพื่่�อเผยแพร่่ออกอากาศเป็็นจำำ�นวน 9 ตอน โดยออกอากาศ
เป็็นประจำำ�ทุกุ วัันพฤหััสบดีี เวลา 16.05 - 16.55 น. และออกอากาศซ้ำำ��ในเวลา 21.15 น.
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	ชื่่�อโครงการ : การเสวนาออนไลน์์ หััวข้้อ “สถานการณ์์เศรษฐกิิจไทย
ภาวะการชะลอตััวและการปรัับตััว”
	วััตถุุประสงค์์ : สถานีีวิิทยุุ ม.ก. เป็็นสื่่�อกลางในการร่่วมกัันขัับเคลื่่�อน
และพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ประเทศไทยซึ่่�งเป็็ น หนึ่่�งในนโยบายของมหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ ด้้านการพััฒนาสัังคมและประเทศชาติิ
รายละเอีียด : ออกอากาศสดการเสวนาออนไลน์์ เมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่่านทางเครืือข่่าย Digital Platform ทุุกช่่องทาง
ของสถานีีวิิทยุุ ม.ก.

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : พิิธีมี อบทุุนการศึึกษามหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2563
	วััตถุุประสงค์์ : มอบทุุนการศึึกษาเพื่่�อจััดสรรให้้แก่่นิสิิ ติ ที่่�มีีผลการเรีียน
และความประพฤติิดีี แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
รายละเอีียด : สถานีีวิทิ ยุุ ม.ก. ได้้มอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่นิสิิ ติ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ปีีละ 2 ทุุน ทุุนละ 10,000.- บาท ซึ่่�งเป็็นนโยบาย
ของหน่่วยงานที่่�ดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือมาโดยตลอด โดยต้้องการช่่วยเหลืือนิิสิิต
ที่่�มีีผลการเรีียนดีีแต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ ซึ่่�งได้้ทำำ�การมอบทุุนการศึึกษาไป
เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้้องประชุุมสุุธรรมอารีีกุลุ อาคารสารนิิเทศ
50 ปีี มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ บางเขน
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1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : หมู่่�บ้้ า นเด็็ ก เฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ 60 พรรษาสมเด็็ จ
พระขนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา สยามบรมราชกุุมารีี
	วััตถุุประสงค์์ : สร้้างนิิสิติ ให้้มีจิี ติ สาธารณะ จิิตอาสาต่่อชุุมชน การทำำ�งาน
เป็็ นทีี ม และเป็็ นศูู นย์์ การเรีี ย นรู้้�เกษตรทฤษฏีี ใหม่่ ตามแนวพระราชดำำ �ริิฯ
ที่่�ถููกต้้องและนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ เป็็นสถานที่่�ฝึึกงานสำำ�หรัับนิิสิิตและถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�ระหว่่างนิิสิิตกัับเด็็กในโครงการของมููลนิิธิิฯ และคนในชุุมชน
รายละเอีียด : คณะเกษตร กำำ�แพงแสน เริ่่�มดำำ�เนิินการเดืือนมิิถุุนายน
พ.ศ. 2563 จััดทำำ�ผัังแปลงปลููกพืืชและเลี้้�ยงสััตว์์ ได้้แก่่ แปลงปลููกข้้าว แปลงพืืช
สมุุนไพร แปลงพืืชผััก แปลงไม้้ผล แปลงกล้้วย โรงเรืือนเลี้้�ยงไก่่ และการเลี้้�ยงปลานิิล
ในกระชััง รวมทั้้�งวางแผนการวางระบบการให้้น้ำำ��บนพื้้�นที่่� 35 ไร่่ ในโครงการ
หมู่่�บ้้านเด็็กเฉลิิมพระเกีียรติิ 60 พรรษา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครปฐม

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : เผยแพร่่ความรู้้�ทางการเกษตรสู่่�ชนบท ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา

2562
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อส่่งเสริิมความเป็็นผู้้�นำำ� ก่่อให้้เกิิดความสามััคคีี
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นการเผยแพร่่ทางด้้านการเกษตร
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก การแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� ความคิิดเห็็น และการเรีียนรู้้�ของนิิสิิต
คณะเกษตร กำำ�แพงแสน รวมไปถึึง การเรีียนรู้้�การอยู่่�ร่ว่ มกัันกัับผู้้�อื่่�นและมีีส่ว่ นร่่วม
ในการรัับผิิดชอบกิิจกรรมเพื่่�อตนเองและสัังคม
รายละเอีียด : เมื่่�อวัันที่่� 22-23 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 สโมสรนิิสิิต
คณะเกษตรกำำ�แพงแสน ดำำ�เนิินโครงการ “เผยแพร่่ความรู้้�ทางการเกษตรสู่่�ชนบท
ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2562” โดยการเข้้าไปพััฒนาด้้านการเกษตรให้้แก่่โรงเรีียนบ้้าน
ห้้วยด้้วน อำำ�เภอกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม
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	ชื่่�อโครงการ : ฝึึกอบรม / สาธิิต / บรรยาย ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีการเกษตรและอาหาร ในงานเกษตรกำำ�แพงแสน ปีี 2562
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีการเกษตรและอาหารแก่่เกษตรกรและผู้้�สนใจ
รายละเอีียด :
- ภาควิิชาสััตวบาล คณะเกษตร กำำ�แพงแสน จััดอบรม“นมพาสเจอร์์ไรส์์ปลอดภััยและได้้ประโยชน์์ และสาธิิต “การทำำ�ผลิิตภััณฑ์์
จากเนื้้�อหมูู (แหนมหมูู)” ในงานปศุุสััตว์์เกษตรกำำ�แพงแสน 2562 ณ เวทีีกลางงานเกษตรกำำ�แพงแสน คาวบอยแลนด์์ เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 และจััด “การสาธิิตการทำำ�ข้า้ วหมกแพะ” โดย คุุณเกษม มหัันตเกีียรติิ ประธานเครืือข่่ายเกษตรกรเลี้้�ยงแพะแกะ เขต 1 มีีผู้้�สนใจ
เข้้าชมจำำ�นวนมาก ณ เวทีีกลาง งานปศุุสััตว์์เกษตรกำำ�แพงแสน คาวบอยแลนด์์ เมื่่�อวัันที่่� 10 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
- คณะเกษตร กำำ�แพงแสน จััดอบรม “การทำำ�สบู่่�เหลวน้ำำ��นม” ให้้แก่่ผู้้�สนใจทั่่�วไป จำำ�นวน 7 คน ณ ห้้อง B115 ตึึกไบโอเทค B
เมื่่�อวัันที่่� 2 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การทำำ�โยเกิิร์ต์ สุุขภาพดีี” ให้้แก่่ผู้้�สนใจทั่่�วไป จำำ�นวน 5 คน ณ ห้้อง B115 ตึึกไบโอเทค B เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การทำำ�ซอสและการปรุุงผััดไทย”และ “การทำำ�น้ำำ��เก๊๊กฮวยและน้ำำ��กระเจี๊๊ย� บพุุทราจีีน” มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวนมาก
ณ ห้้อง B115 ตึึกไบโอเทค B เมื่่�อวัันที่่� 5 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การทำำ�น้ำำ��ยำ�ำ อเนกประสงค์์ การทำำ�น้ำำ��สลััดฟัักทอง น้ำำ��สลััดมัันม่่วง น้ำำ��สลััดอโวคาโด้้” มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวนมาก
ณ ห้้อง B115 ตึึกไบโอเทค B เมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การแปรรููปกล้้วย (กล้้วยตาก - กล้้วยทอด)” ให้้แก่่ชาวบ้้าน องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสิิงหนาท จัังหวััดอยุุธยา ณ ห้้อง B115
ตึึกไบโอเทค B เมื่่�อวัันที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การทำำ�เค้้กส้้ม และการทำำ�คุุกกี้้�ข้้าวโอ๊๊ตธััญพืืช” ณ ห้้อง B115 ตึึกไบโอเทค B เมื่่�อวัันที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
- ศููนย์์วิจัิ ยั และบริิการวิิชาการ จััดอบรม “การทำำ�ขนมปุุยฝ้้าย” ณ บริิเวณสระพระพิิรุณ
ุ เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักฟางข้้าวแบบไม่่กลัับกอง” ณ บริิเวณสระพระพิิรุุณ เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การปรุุงดิินสำำ�หรัับปลููกแคคตััส” ณ บริิเวณสระพระพิิรุุณ เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
	จััดอบรม “การทำำ�ข้้าวหมากหลากสีี” ณ บริิเวณสระพระพิิรุุณ เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
- โครงการจััดตั้้�งภาควิิชานวััตกรรมอาหารปลอดภััย ร่่วมกัับ ศููนย์์วิจัิ ยั และบริิการวิิชาการ คณะเกษตร กำำ�แพงแสน จััดอบรม
“การทำำ�โยเกิิร์ต์ สุุขภาพดีี” ให้้แก่่ผู้้�สนใจทั่่�วไป ณ ห้้อง B115 ตึึกไบโอเทค B เมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 และจััดอบรม “การทำำ�ขนมปัังกรอบ”
ให้้แก่่ผู้้�ที่่�สนใจ ณ ตึึกไปโอเทค B (ห้้อง B115) ในงานเกษตร กำำ�แพงแสน เมื่่�อวัันที่่� 10 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
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1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : การอบรมการทำำ�กาบกล้้วยและการผลิิตถ้้วยกาบกล้้วย
และใบตอง
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้มาใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ ลดขยะ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม และสามารถทำำ�รายได้้
รายละเอีียด : ศููนย์์ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ จััดอบรมการทำำ�
กาบกล้้วยและการผลิิตถ้้วยกาบกล้้วยและใบตอง โดยวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญ คุุณสุุพัตั รา
คำำ�สิิงห์์ และ อาจารย์์นงลัักษณ์์ เล็็กรุ่่�งเรืืองกิิจ หััวหน้้าศููนย์์ฯ ถ่่ายทอดนวััตกรรม
ชุุดผลิิตภาชนะการทำำ�กาบกล้้วยและการผลิิตถ้้วยกาบกล้้วยเพื่่�อร่่วมพััฒนานวััตกรรม
ชุุดผลิิตภาชนะบรรจุุอาหารปลอดภััยจากวััสดุุกาบกล้้วย จำำ�นวน 3 ครั้้�ง ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 : เมื่่�อวัันที่่� 23 ตุุลาคม พ.ศ. 2562
ครั้้�งที่่� 2 : เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
ครั้้�งที่่� 3 : เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม พ.ศ. 2563

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ การพััฒนาความรู้้�
ด้้านพลัังงานทดแทนและทัักษะการเป็็นวิิทยากรมืืออาชีีพ ของ พพ.
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และก่่อให้้เกิิด
ความร่่วมมืือกัับกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
รายละเอีียด : รองหััวหน้้าศููนย์์ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมพลัังงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
เป็็นวิิทยากรอบรมให้้บุุคลากรกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
(พพ.) กระทรวงพลัังงาน จำำ�นวน 8 คน เป็็นการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร ภายใต้้โครงการ
พััฒนาบุุคลากรเพื่่�อการดำำ�รงไว้้ซึ่่�งข้้าราชการสมรรถนะสููงด้้านพลัังงานทดแทน
สำำ�หรัับการทำำ�งานในหน่่วยงานภาครััฐ เมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม พ.ศ. 2562
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	ชื่่�อโครงการ : การสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
เครื่่�องจัักรกลเกษตร ประจำำ�ปีี 2562
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจได้้รัับความรู้้�และฝึึกปฏิิบัติั ิ
รายละเอีียด : คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ กำำ � แพงแสน มหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ ร่่วมกัับ บริิษัทั สยามคููโบต้้าคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั บริิษัทั คููโบต้้า นครปฐม
จำำ�กััด และ หจก. คููโบต้้า ก.แสงยนต์์ จััดสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมเครื่่�องจัักรกลเกษตรประจำำ�ปีี 2562 ขึ้้�น 2 หลัักสููตร คืือ หลัักสููตร
นัักขัับรถแทรกเตอร์์มืืออาชีีพ วัันที่่� 6 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 และ หลัักสููตรนัักขัับ
รถขุุดดิินมืืออาชีีพ วัันที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างงานเกษตร กำำ�แพงแสน
ครั้้�งที่่� 23 ประจำำ�ปีี 2562

	ชื่่�อโครงการ : การอบรมแปรรููปผลไม้้ไทย “สัับปะรดยุุคใหม่่ ใช้้ได้้ทุกุ ส่่วน”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจรู้้�จักั การใช้้ประโยชน์์จากผลไม้้ไทย สัับปะรด
รายละเอีียด : ภาควิิชาวิิศวกรรมการอาหาร คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
กำำ�แพงแสน จััดอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร หลัักสููตร แปรรููปผลไม้้ไทย “สัับปะรดยุุคใหม่่
ใช้้ได้้ทุุกส่่วน” ซึ่่�งเป็็นการอบรมฟรีี เมื่่�อวัันที่่� 6 - 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ระหว่่าง
งานเกษตรกำำ�แพงแสน ครั้้�งที่่� 23
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	ชื่่�อโครงการ : การอบรม “ระบบการชลประทานอััจฉริิยะเพื่่�อการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน”
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสร้้างความรู้้�ด้้านระบบการชลประทานอััจฉริิยะ
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน
รายละเอีียด : ภาควิิชาวิิศวกรรมชลประทาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
กำำ�แพงแสน ร่่วมกัับ สำำ�นักั ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม กำำ�แพงแสน จััดฝึึกอบรมหลัักสููตร
“ระบบการชลประทานอััจฉริิยะเพื่่�อการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน”
รุ่่�นที่่� 3 เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศููนย์์ส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
การเกษตรแห่่งชาติิ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน นครปฐม
มีีผู้้�สนใจเข้้ารัับการอบรมทั้้�งสิ้้�น 33 คน จะได้้รับั ความรู้้�และเทคนิิคในการกำำ�หนดการ
ให้้น้ำำ��แก่่พืชื ได้้อย่่างเหมาะสม และนำำ�ระบบออนไลน์์มาช่่วยในการบริิหารการจััดการ
น้ำำ��ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

	ชื่่�อโครงการ : การอบรม “ระบบ IoT เพื่่�อการเกษตร”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ความรู้้�ทางด้้านระบบเกษตรอััจฉริิยะแก่่เกษตรกร
และผู้้�สนใจ
รายละเอีียด : ศููนย์์วิจัิ ยั เกษตรอััจฉริิยะ (Smart Agriculture Research
Center; SAC) ภาควิิชาคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน ร่่วมกัับ
สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม กำำ�แพงแสน จััดฝึึกอบรมหลัักสููตร “ระบบ IoT
เพื่่�อการเกษตร (สำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มต้้น)” ระหว่่างวัันที่่� 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้้องปฏิิบัติั กิ ารอิิเล็็กทรอนิิกส์์และดิิจิทัิ ลั 8405 ชั้้�น 4 อาคาร 8 ภาควิิชาวิิศวกรรม
คอมพิิวเตอร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม เพื่่�อให้้เกษตรกร ผู้้�ประกอบการด้้าน
การเกษตร นำำ�เทคโนโลยีีด้้าน IoT ไปประยุุกต์์ใช้้ทางด้้านการเกษตร
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	ชื่่�อโครงการ : การผลิิตถ่่าน จากเตาไบโอชาร์์
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ความรู้้�ในการผลิิตเตาไบโอชาร์์แก่่เกษตรกร
และผู้้�สนใจ
รายละเอีียด : ศูู นย์์ ปฏิิบััติิการวิิ ศวกรรมพลัั งงานและสิ่่�งแวดล้้ อม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ได้้จััดอบรม
เรื่่�อง “การผลิิตถ่่าน จากเตาไบโอชาร์์” โดยได้้รับั เกีียรติิจาก รศ.ดร.อรสา สุุกสว่่าง
ประธานมููลนิิธิเิ บ๊๊บซีี เอ็็นเซฟไลฟ มาเป็็นวิิทยากรบรรยาย การอบรมนี้้�เพื่่�อศึึกษา
และค้้นหานวััตกรรม และเพิ่่�มโอกาสนำำ�งานวิิจััยไปใช้้ประโยชน์์กัับวััสดุุที่่�ผลิิต
ในท้้องถิ่่�นเพื่่�อเพิ่่�มอาชีีพแก่่เกษตรกร เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563

	ชื่่�อโครงการ : หลัักสููตร Non Degree “หลัักสููตรผู้้�ประกอบการผลิิต
พืืชระบบเกษตรอััจฉริิยะ”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาทัักษะกำำ�ลัังคนของประเทศในช่่วงวิิกฤต
การระบาดของไวรััสโคโรนา 2019
รายละเอีียด : คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ กำำ � แพงแสน มหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ โดยศููนย์์วิจัิ ยั เกษตรอััจฉริิยะ (SAC) ภาควิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็น 1 ใน 4 หลัักสููตรนำำ�ร่่อง Non Degree กลุ่่�ม Smart
Farming ของกระทรวงการอุุ ดมศึึ กษา วิิ ทยาศาสตร์์ วิิ จััย และนวัั ตกรรม
เพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาทัักษะกำำ�ลังั คนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)
เพื่่�อการมีีงานทำำ�และเตรีียมความพร้้อมรองรัับการทำำ�งานในอนาคตหลัังวิิกฤต
การระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 โดยเปิิดสอน 18 สััปดาห์์ เริ่่�มตั้้�งแต่่ 13 กรกฎาคม
– 15 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 มีีค่า่ เรีียนเพีียง 900 บาท ตลอดหลัักสููตรและเรีียนฟรีี
สำำ�หรัับการเรีียนแบบออนไลน์์
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	ชื่่�อโครงการ : มิิตรผลดููงานศููนย์์พลัังงานฯ
	วััตถุุประสงค์์ : รายละเอีียด : ศูู นย์์ ปฏิิบััติิการวิิ ศวกรรมพลัั งงานและสิ่่�งแวดล้้ อม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ให้้การต้้อนรัับ
คณะศึึกษาดููงานจาก บริิษัทั มิิตรผลวิิจัยั พััฒนาอ้้อยและน้ำำ��ตาล จำำ�กัดั เรื่่�องการพััฒนา
ใช้้ประโยชน์์จากของเสีียในอุุตสาหกรรมเป็็นปุ๋๋�ยและพลัังงาน เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 16
ธัันวาคม พ.ศ. 2562

	ชื่่�อโครงการ : สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ม.มหิิดล ดููงานศููนย์์พลัังงานฯ
วััตถุุประสงค์์ : รายละเอีียด : ศูู นย์์ ปฏิิบััติิการวิิ ศวกรรมพลัั งงานและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน ม.เกษตรศาสตร์์ ให้้การต้้อนรัับคณาจารย์์
เจ้้าหน้้าที่่�และนัักศึึกษาปริิญญาโทหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต
(หลัักสููตรนานาชาติิ) จากสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล
(Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU) จำำ�นวน 25 คน
เข้้าศึึกษาดููงานเรื่่�อง “การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน” เมื่่�อวัันที่่� 27 มกราคม
พ.ศ. 2563
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
	ชื่่�อโครงการ : วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาเทศบาลนครปฐมมาดููงานศููนย์์พลัังงานฯ
	วััตถุุประสงค์์ : รายละเอีียด : วัันพุุธที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ศููนย์์ปฏิิบััติิการ
วิิศวกรรมพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ให้้การต้้อนรัับคณะนัักศึึกษาระดัับชั้้�นประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพขั้้�นสููง
(ปวส.) สาขาวิิชาช่่างยนต์์ จากวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาเทศบาลนครปฐม จัังหวััดนครปฐม
พร้้อมครููผู้้�ควบคุุม จำำ�นวน 37 คน

	ชื่่�อโครงการ : อาจารย์์วิศิ วะ กำำ�แพงแสน เป็็นวิิทยากร อบรมอาสาสมััคร
ท้้องถิ่่�นรัักษ์์โลก
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้อาสาสมััครท้้องถิ่่�นรัักษ์์โลกมีีความรู้้� ความ
เข้้าใจ ในบทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง เพื่่�อส่่งเสริิมให้้อาสาสมััครท้้องถิ่่�นรัักษ์์โลก
มีีความรู้้�ในการจััดการขยะและการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในครััวเรืือนของตนเอง
และสามารถถ่่ายทอดแก่่ผู้้�อื่่�นได้้ และเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้� ทัักษะ ในการบริิหาร
จัั ด การขยะมูู ล ฝอยและการจัั ด การสิ่่�งแวดล้้ อ มในชุุ ม ชนจากแหล่่ ง เรีี ย นรู้้�
ที่่�มีีศัักยภาพ สามารถนำำ�กลัับมาประยุุกต์์ใช้้ในชุุมชนของตนเองได้้
รายละเอีียด : ศูู นย์์ ปฏิิบััติิการวิิ ศวกรรมพลัั งงานและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน เป็็นวิิทยากร “โครงการอบรมให้้ความรู้้�
อาสาสมััครท้้องถิ่่�นรัักษ์์โลก” ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำำ�นักั งานเทศบาล
ตำำ�บลท่่าน้ำำ��อ้้อยม่่วงหััก อำำ�เภอพยุุหะคีีรีี จัังหวััดนครสวรรค์์ เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม
พ.ศ. 2563 ในหััวข้้อ 1. การจััดการและคััดแยกขยะมููลฝอยครััวเรืือน และในชุุมชน
2. การจััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�และศููนย์์คัดั แยกขยะมููลฝอยชุุมชนเพื่่�อการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
มีีผู้้�เข้้าอบรม 116 คน โดยอาจารย์์และเจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์พลัังงานฯ 4 ท่่าน คืือ
1. ผศ.บุุญมา ป้้านประดิิษฐ์์ ที่่�ปรึึกษาศููนย์์ฯ 2. อ.นงลัักษณ์์ เล็็กรุ่่�งเรืืองกิิจ
หััวหน้้าศููนย์์ฯ 3. นายภััทรพล ชููราศรีี ช่่างเทคนิิค 4. นายจัันทร์์ประดิิษฐ์์ บุุญสวััสดิ์์�
พนัักงานทั่่�วไป
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	ชื่่�อโครงการ : หััวหน้้าศููนย์์พลัังงานฯ เป็็นวิิทยากรอบรมให้้เทศบาล
เมืืองบางแม่่นาง จัังหวััดนนทบุุรีี
	วััตถุุประสงค์์ : รายละเอีียด : หััวหน้้าศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารวิิศวกรรมพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ได้้รัับเชิิญเป็็น
วิิทยากรอบรมในโครงการ ลด ละ เลิิก ใช้้ภาชนะโฟมและถุุงพลาสติิกบรรจุุอาหาร
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหััวข้้อ “ภาชนะผัักตบชวา ทางเลืือกของ
คนรุ่่�นใหม่่ที่่�ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม” ซึ่่�งเป็็นโครงการของกองสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม
เทศบาลเมืืองบางแม่่นาง อำำ�เภอบางใหญ่่ จัังหวััดนนทบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน
พ.ศ. 2563

	ชื่่�อโครงการ : ศููนย์์พลัังงานฯ ต้้อนรัับสำำ�นักั งานสิ่่�งแวดล้้อมภาค 7 สระบุุรีี
วััตถุุประสงค์์ : รายละเอีียด : ศูู นย์์ ปฏิิ บััติิการวิิ ศวกรรมพลัั งงานและสิ่่�งแวดล้้อม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ให้้การต้้อนรัับ
คณะศึึกษาดููงานจากสำำ�นักั งานสิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� 7 (สระบุุรี)ี ในโอกาสศึึกษาดููงาน
เรื่่�องชุุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ต่่อยอดองค์์ความรู้้�การจััดการขยะต้้นทาง
ภายใต้้โครงการสร้้างวิินััยและการมีีส่่วนร่่วมของคนในชาติิมุ่่�งสู่่�การจััดการขยะ
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีงี บประมาณ 2563 เมื่่�อวัันที่่� 8 กัันยายน พ.ศ. 2563
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : ส่่งมอบคอมพิิวเตอร์์ให้้โรงเรีียนห้้วยกระเจาวิิทยาคม
	วััตถุุประสงค์์ : รายละเอีียด : เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 23 มกราคม พ.ศ. 2563 หััวหน้้าภาค
วิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ส่่งมอบคอมพิิวเตอร์์ให้้โรงเรีียนห้้วยกระเจาพิิทยาคม 121 หมู่่� 2
ตำำ �บลสระลงเรืื อ อำำ �เภอห้้ วยกระเจา จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี จำำ �นวน 6 เครื่่� อง
พร้้อมโต๊๊ะคอมพิิวเตอร์์ จำำ�นวน 6 ตััว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์

	ชื่่�อโครงการ : กลมเกลีียวดัังเกลีียวธาร ชลประทานอาสาพััฒนาชนบท
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิิสิิตรู้้�จัักนำำ�ความรู้้�ทางด้้านวิิศวกรรมโยธาชลประทานที่่�ได้้ศึึกษามาออกช่่วยเหลืือสัังคม
รายละเอีียด : ภาควิิชาวิิศวกรรมชลประทาน คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
กำำ�แพงแสน จััดกิิจกรรม กลมเกลีียวดัังเกลีียวธาร “ชลประทานอาสาพััฒนา
ชนบท” ณ โรงเรีี ย นบ้้ านคลองพระมอพิิสััย ตำำ�บลบางภาษีี อำำ �เภอบางเลน
จัังหวััดนครปฐม ระหว่่างวัันที่่� 8 - 9 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
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	ชื่่�อโครงการ : นวััตกรรม KU สู้้�ภััยโควิิด
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อป้้องกัันโรค COVID-19
รายละเอีียด : คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ กำำ � แพงแสน ผลิิ ต คิิ ด ค้้ น
5 นวััตกรรม KU สู้้�ภััยโควิิด ผลงานโดย รศ.ดร.เชาว์์ อิินทร์์ประสิิทธิ์์� คณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน และอาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมการอาหาร
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
จัังหวััดนครปฐม และผู้้�วิจัิ ยั ร่่วม อาจารย์์ นพ.เข็็มชาติิ หวัังทวีีทรััพย์์ผู้้�ช่ว่ ยคณบดีี
ฝ่่ายทรััพย์์สินิ และพััสดุุ ภาควิิชาวิิสัญ
ั ญีีวิทิ ยา คณะแพทยศาสตรศิิริริ าชพยาบาล
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ดัังนี้้�
1) ต้้นแบบห้้องความดัันลบสำำ�หรัับคนไข้้แพร่่เชื้้�อทางอากาศ 2) ชุุดหมวกครอบศีีรษะความดัันแบบความดัันบวก 3) รถเข็็นพร้้อมฝาครอบ
ความดัันลบ 4) ต้้นแบบชุุดครอบเตีียงคนไข้้พร้้อมชุุดดููดอากาศ (Hood ครอบเตีียง) สำำ�หรัับเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย 5) ต้้นแบบเครื่่�องกรองเชื้้�อโรค
ในอากาศในห้้องพััก (Mobile HEPA Filter)
กองบริิหารทรััพย์์สินิ สำำ�นักั งานวิิทยาเขตกำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน จำำ�นวน 60 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 3
เมษายน พ.ศ. 2563
เรือนจำ�กลางนครปฐม วัดทัพหลวง และภาควิชา/ศูนย์/
สำ�นักงานเลขา ของคณะฯ
นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์กดแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบใช้
เท้าเหยียบ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1) โรงพยาบาลกำ�แพงแสน อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
จำ�นวน 2 ชุด
2) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำ�เภอ
กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม จำ�นวน 2 ชุด
	ชื่่�อโครงการ : มอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันโรค COVID-19
3) สำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน จำ�นวน 116 ชุด
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อป้้องกัันโรค COVID-19
รายละเอีียด : คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััย 4) โรงเรี ย นบางน้ อ ยใน ตำ � บลบางหลวง อำ � เภอบางเลน
เกษตรศาสตร์์ ร่่วมแรงร่่วมใจกัันผลิิตหน้้ากากเฟสชิิลด์์ (Face Shield) หรืือ จังหวัดนครปฐม จำ�นวน 4 ชุด
หน้้ากากกัันกระเด็็น และนำำ�ไปมอบให้้แก่่โรงพยาบาลและหน่่วยงานต่่าง ๆ
เพื่่�อใช้้ร่่วมกัับหน้้ากากอนามััยในการป้้องกััน COVID-19 ดัังนี้้�
โรงพยาบาลกำำ�แพงแสน จำำ�นวน 100 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลศิิริิราช (คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล)
จำำ�นวน 500 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ. 2563
จุุดคััดกรองอำำ�เภอกำำ�แพงแสน จำำ�นวน 60 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลนครปฐม จำำ�นวน 200 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลจัันทรุุเบกษา จำำ�นวน 100 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2563
โรงพยาบาลพหลพยุุหเสนา จ.กาญจนบุุรีี จำำ�นวน 100 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน
พ.ศ. 2563
กองบริิการกลาง สำำ�นัักงานวิิทยาเขตกำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน จำำ�นวน 30 ชิ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2563

124

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
	ชื่่�อโครงการ : อาจารย์์วิศิ วะ กำำ�แพงแสน ช่่วยคณะสััตวแพทยศาสตร์์
ทำำ�ปากเทีียม จากเครื่่�อง 3D printing ช่่วยนกเงืือกปากหััก
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือนกเงืือกปากหััก
รายละเอีียด : ทีีมนัักวิิจัยั คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน ร่่วมช่่วย
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ จััดทำำ�ปากเทีียม จากเครื่่�อง 3D Scaner และเครื่่�อง 3D
printing ให้้ ‘น้้องกกกอด’ นกเงืือกปากหััก จากการที่่� โรงพยาบาลสััตว์์ กำำ�แพงแสน
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ประมาณกลางเดืือนมีีนาคม
รัับ “น้้องกกกอด” มารัักษาตััว โดยได้้ออกแบบปากเทีียมด้้วยโปรแกรมสามมิิติิ
และพิิมพ์์เป็็นชิ้้�นงานด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ และนำำ�ไปติิดกัับปากนก และใช้้วิิธีี
ยึึดน็็อตกัับโคนปากด้้านล่่างของนก นัับเป็็นนกเงืือกตััวแรกของประเทศไทย
ที่่�ใส่่อวััยวะเทีียม

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมค่่ายอาสาพััฒนาชนบทวิิศวกรรมเครื่่�องกล
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิสิิ ติ รู้้�จักั นำำ�ความรู้้�ทางด้้านวิิศวกรรมเครื่่�องกล
ที่่�ได้้ศึึกษามาออกช่่วยเหลืือสัังคม
รายละเอีียด : ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
กำำ � แพงแสน จัั ด กิิ จ กรรมค่่ า ยอาสาพัั ฒ นาชนบทวิิ ศ วกรรมเครื่่�องกล ณ
วััดโป่่งโกวนาราม ตำำ�บลจรเข้้เผืือก อำำ�เภอด่่านมะขามเตี้้�ย จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�นิิสิติ ทุุกชั้้�นปีีได้้ร่ว่ มมืือทำำ�งานบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้กับั สาธารณะ
ประโยชน์์ และสร้้างความสามััคคีีให้้กับั นิิสิติ ระหว่่างชั้้�นปีี เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563
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	ชื่่�อโครงการ : นิิสิิตวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ บำำ�เพ็็ญประโยชน์์
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิิสิิตรู้้�จัักช่่วยเหลืือสัังคม
รายละเอีียด : นิิ สิิตชั้้�นปีีที่่� 4 จำำ�นวน 41 คน ร่่ วมด้้ วยบุุ คลากร
ภาควิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ร่่วมจััดโครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์และเสริิมสร้้างคุุณธรรมจริิยธรรม
ณ วััดกำำ�แพงแสน อำำ�เภอกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก
ด้้านจิิตอาสาแก่่นิิสิิต เมื่่�อวัันที่่� 14 กัันยายน พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมให้้บริิการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้บริิการด้้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
รายละเอีียด : ให้้บริิการทดสอบสมรรถภาพทางกายกัับหน่่วยงาน
ต่่างๆ ที่่�ต้้องรัับการรัับบริิการ ดัังนี้้�
	วัันที่่� 4 - 5 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้้า จำำ�นวน 66 คน
	วัันที่่� 11 - 13 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด
(มหาชน) (กรุุงเทพ)	จำำ�นวน 94 คน
	วัันที่่� 5 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 งานนิิทรรศการด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา
จำำ�นวน 60 คน และสุุขภาพ งานเกษตรกำำ�แพงแสน 2562
	วัันที่่� 23 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้้า จำำ�นวน 89 คน
	วัันที่่� 28 มกราคม พ.ศ. 2563 บริิษััท ควอลิิตี้้�คอนสตััคชั่่�นโปรดััคส์์
จำำ�กััด (มหาชน) (อยุุธยา) จำำ�นวน 100 คน
	วัั นที่่� 17 - 18 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ย นกีี ฬาเทศบาลนคร
นครปฐม จำำ�นวน 393 คน

126

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
	ชื่่�อโครงการ : โครงการพัั ฒนาสุุ ขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ด้้วยการออกกำำ�ลัังกาย
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเสริิมสร้้างและพััฒนาสมรรถภาพทางกายให้้กับั
นิิสิิต อาจารย์์ และบุุคลากรเจ้้าหน้้าที่่�ภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
และประชาชนทั่่�วไป และเพื่่�อลดการบาดเจ็็บจากการออกกำำ�ลังั กายที่่�ไม่่ถูกู วิิธีี
รายละเอีียด : เปิิดให้้บริิการการออกกำำ�ลัังกายในรููปแบบต่่าง ๆ ณ
คณะวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กัันยายน
พ.ศ. 2563 โดยจััดวิิทยากรนำำ�การออกกำำ�ลัังกายในรููปแบบต่่าง ๆ อาทิิเช่่น
โยคะ เต้้นแอโรบิิก การบริิหารหน้้าท้้อง ยิิมบอล เป็็นต้้น โดยมีีผู้้�เข้้าใช้้บริิการ
ทั้้�งหมด 5,538 ครั้้�ง

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน (ผู้้�นำำ�กิจิ กรรม
การออกกำำ�ลังั กายเพื่่�อสุุขภาพ) ภายใต้้ โครงการพััฒนาสุุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายด้้วยการออกกำำ�ลัังกาย
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการการฝึึกทัักษะและปููพื้้�นฐานการเป็็นผู้้�นำำ�ฯ
ทางด้้านวิิชาชีีพทางวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา เสริิมสร้้างและพััฒนาการเป็็นผู้้�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับการออกกำำ�ลัังกายที่่�ดีีและมีีประสิิทธิิภาพ
รายละเอีียด : มีีนิิสิิตที่่�เข้้าร่่วมโครงการเป็็นผู้้�นำำ�ออกกำำ�ลัังกาย
จำำ�นวน 9 คน ออกกำำ�ลัังกายคลาส Aerobic Zamju และ Fit together
ทุุกวัันจัันทร์์ พุุธ และศุุกร์์ เวลา 17.30 - 18.30 น. ณ บริิเวณลานเครื่่�องเล่่นเด็็ก
สวนเฉลิิมพระเกีียรติิ 80 พรรษา พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน โดยผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมออกกำำ�ลัังกายเป็็นนิิสิิต
บุุคลากร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และบุุคคลภายนอก
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพนิิสิิตทางวิิชาชีีพ
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือและตอบแทนสัังคมและเพื่่�อสร้้าง
ภาพลัักษณ์์องค์์กรให้้เกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้นิสิิ ติ นำำ�ความรู้้� ความสามารถ ความคิิดสร้้างสรรค์์
ทางวิิชาชีีพมาถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� และเพื่่�อให้้นิสิิ ติ สามารถปรัับตััวตามสถานการณ์์
ในปััจจุุบัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รายละเอีียด : ให้้นิิสิิตคณะวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาสร้้างสื่่�อการเรีียน
การสอนออนไลน์์ และเป็็นการนำำ�ความรู้้�ความสามารถ ความคิิดสร้้างสรรค์์
ความถููกต้้องตามหลัักวิิชาการที่่�นิิสิิตได้้ศึึกษา นำำ�มาถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
ด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาผ่่านสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ และเป็็นการใช้้เทคโนโลยีี
ทางอิินเตอร์์เน็็ตในการสร้้างสื่่�อการเรีียนการสอนออนไลน์์ ในระหว่่างเดืือน
พฤษภาคม - มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 และเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ให้้กับั บุุคคลทั่่�วไป
ทางช่่องทางออนไลน์์ต่่างๆ ของคณะฯ เช่่น KUSS Channel และ KUSS
Fitness Center เป็็นต้้น

ชื่่�อโครงการ : โครงการบริิการด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาและสุุขภาพ
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อใช้้องค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาในสาขา
วิิชาต่่างๆ ในการให้้บริิการพััฒนา ส่่งเสริิมสมรรถภาพทางด้้านการกีีฬาของ
บุุคคลทั่่�วไป บุุคลากรและนิิสิิตผู้้�ใช้้บริิการ
รายละเอีียด : วัันที่่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีีมเกษตรศาสตร์์ เอฟซีี
เข้้ารัับการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้้านต่่างๆ และรัับการอบรมด้้านโภชนาการ
ณ ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา คณะวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการช่่วยเหลืือด้้านอาหารแก่่นิิสิิตผู้้�ประสบภััย
จากโรคระบาด COVID-19 ภายใต้้โครงการสื่่�อสารองค์์กรผ่่านการทำำ�ประโยชน์์
เพื่่�อส่่วนรวม
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือนิิสิิตที่่�ประสบภััยการระบาดของ
ไวรััส COVID-19 ด้้านอาหาร และเพื่่�อช่่วยเหลืือและตอบแทนสัังคม
และเพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์องค์์กรให้้เกิิดขึ้้�น
รายละเอีียด : คณะวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาได้้จััดทำำ�อาหารแจกนิิสิิต
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เพื่่�อช่่วยเหลืือด้้านอาหารแก่่นิิสตผู้้�ประสบภััย
จากโรคระบาด COVID-19 เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ บริิเวณด้้านหน้้า
หอพัักนิิสิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม (นิิสิติ ชั้้�น
ปีีที่่� 2) ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 (หน่่วยกิิจการนิิสิิต)
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิสิิ ติ ฝึึกการเป็็นผู้้�นำำ�และทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
และปลููกจิิตสำำ�นึึกในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ รวมถึึงการเรีียนรู้้�สภาพที่่�เป็็นจริิง
ของสัังคมในปััจจุุบััน
รายละเอีียด : หน่่วยกิิจการนิิสิิต งานบริิการการศึึกษา สำำ�นัักงาน
เลขานุุการ นำำ�นิิสิิตชั้้�นปีีที่่� 2 ร่่วมทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์และรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมบริิเวณรอบๆ คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน โดยแบ่่งนิิสิิตทำำ�กิิจกรรมออกเป็็น 4 ครั้้�ง
ในวัันที่่� 26 ตุุลาคม 14 และ 21 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 และวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2563 มีีนิิสิิตชั้้�นปีีที่่� 2 เข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน 920 คน
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ของหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
บััณฑิิต สาขาวิิชาการบััญชีีบริิหาร (ภาคพิิเศษ)
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้ นิิ สิิ ต ได้้ เรีี ย นรู้้� พร้้ อ มทั้้�งปลูู ก จิิ ต สำำ �นึ ึ ก
ในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้แก่่ชุุมชนและรู้้�จัักการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
รายละเอีียด : โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 2 วััน
จััดในระหว่่างวัันที่่� 13 - 14 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ณ เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า
แม่่น้ำำ��ภาชีี อำำ�เภอสวนผึ้้�ง จัังหวััดราชบุุรีี โดยนิิสิติ ได้้ร่ว่ มกัันสร้้าง โป่่งดิินเพื่่�อเป็็น
แหล่่งสะสมอาหารให้้สัตั ว์์ป่า่ กิิน โดยกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมครั้้�งนี้้�คืือ
นิิสิิตหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการบััญชีีบริิหาร (ภาคพิิเศษ)
ชั้้�นปีีที่่� 2 จำำ�นวน 90 คน

ชื่่�อโครงการ : โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์และศึึกษาภููมิปัิ ญั ญาวิิถีชีี วิี ติ ไทย
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึกึ ในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้แก่่ชุมุ ชน
และรู้้�จักั การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งปลููกจิิตใต้้สำ�นึ
ำ กึ ในการอนุุรักั ษ์์ภูมิู ปัิ ญ
ั ญา
วิิถีีชีีวิิตไทย
รายละเอีียด : โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์และศึึกษาภููมิิปััญญาวิิถีี
ชีีวิติ ไทย ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 2 วััน ระหว่่างวัันที่่� 20 - 21 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วััดลิ้้�นช้้าง อำำ�เภอหนองหญ้้าปล้้อง และฮาโมนี่่� รีีสอร์์ท แก่่งกระจาน
จัังหวััดเพชรบุุรีี โดยนิิสิิตได้้ร่่วมกัันสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้เรีียนรู้้�
พร้้ อมทั้้�งปลูู กจิิ ตสำำ�นึึ กในการบำำ�เพ็็ ญประโยชน์์ ให้้ แก่่ชุุมชนและรู้้�จัั กการ
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมครั้้�งนี้้�คืือนิิสิิตหลัักสููตร
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการ (ภาคพิิเศษ) จำำ�นวน 76 คน
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โครงการ
ปริิญญาตรีีสาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ (ภาคพิิเศษ)
วััตถุุประสงค์์ : ให้้นิสิิ ิตได้้เรีียนรู้้� วิิธีีการเขีียนโครงการเพื่่�อเป็็น
ประโยชน์์ในการทำำ�กิิจกรรมของโครงการฯ และเพื่่�อให้้นิิสิิตได้้สััมผััส พร้้อม
ทั้้�งปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ให้้กัับชุุมชน รวมถึึงให้้นิิสิิตฝึึก
การเป็็นผู้้�นำำ� ทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นหมู่่�คณะ
รายละเอีียด : วัันที่่� 11 มกราคม พ.ศ. 2563 นิิสิติ โครงการปริิญญาตรีี
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ (ภาคพิิเศษ) ชั้้�นปีีที่่� 2 จำำ�นวน 17 คน ร่่วมทำำ�กิจิ กรรม
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมบริิเวณรอบๆ อาคาร SC11 คณะศิิลปศาสตร์์
และวิิทยาศาสตร์์

ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมปลููกต้้นไม้้
วััตถุุประสงค์์ : พื้้�นที่่�สีี เขีี ย วที่่�บริิ เวณรอบคณะศิิ ลปศาสตร์์และ
วิิทยาศาสตร์์
รายละเอีียด : คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ จััดกิิจกรรมปลููกต้้น
ล่ำำ��ซำำ � ต้้ น รวงผึ้้�ง หญ้้ า และไม้้ จัั ด สวนบริิ เวณรอบคณะศิิ ล ปศาสตร์์ แ ละ
วิิทยาศาสตร์์ ทั้้�งนี้้�มีีพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�บริิเวณรอบคณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
เพิ่่�มขึ้้�น 1,600 ตารางเมตร พื้้�นที่่�จอดรถด้้านหน้้า-หลัังอาคาร 9 จำำ�นวน 12,000
ตารางเมตร และพื้้�นที่่�ที่่�จอดรถด้้านหน้้าอาคาร 14 จำำ�นวน 3,200 ตารางเมตร
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : โครงการแข่่งขัันตอบปััญหาวิิชาการทางรััฐศาสตร์์
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ครั้้�งที่่� 2
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการศึึกษาทางด้้านรััฐศาสตร์์แก่่
นัักเรีียนในระดัับมััธยมศึึกษา ตอนปลาย รวมถึึงเป็็นการสร้้างความตระหนัักรู้้�
ถึึงบทบาทและความสำำ�คััญขององค์์ความรู้้�ด้้านรััฐศาสตร์์ที่่�มีี ต่่อสัังคมและ
เพื่่�อเป็็นการประชาสััมพัันธ์์หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาการเมืืองและ
การปกครองแก่่นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายและประชาชนทั่่�วไป
รายละเอีียด : วัันที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการแข่่งขัันตอบปััญหา
วิิชาการทางรััฐศาสตร์์ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ครั้้�งที่่� 2 ณ ห้้อง LH2-303
และ LH2-304 อาคารศููนย์์เรีียนรวม 2 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต
กำำ�แพงแสนจัังหวััดนครปฐมผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมครั้้�งนี้้�คืือนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา
ของโรงเรีียนจากจัังหวััดต่่างๆ ที่่�เข้้าร่่วมแข่่งขัันตอบปััญหาวิิชาการทางรััฐศาสตร์์
จำำ�นวน 154 คน

ชื่่�อโครงการ : โครงการรััฐศาสตร์์เสวนา ครั้้�งที่่� 3
วััตถุุประสงค์์ :เพื่่�อให้้นิสิิ ติ และบุุคคลทั่่�วไปมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับความสำำ�คัญั
ของอาเซีียนและบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซีียน รวมทั้้�ง
ได้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ระหว่่างผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอาเซีียน
กัับผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ และเพื่่�อให้้นิิสิิตได้้เรีียนรู้้� พััฒนาทัักษะการสื่่�อสาร
การรัับฟััง การแสดงความคิิดเห็็น และร่่วมแลกเปลี่่�ยนทางวิิชาการ
รายละเอีี ยด : วัั นที่่� 19 ธัั นวาคม พ.ศ. 2562 ดำำ �เนิิ นโครงการ
รััฐศาสตร์์เสวนา ครั้้�งที่่� 3 ณ ห้้อง 403 อาคาร การเรีียนรู้้�ทางภาษา (LLB)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม ผู้้�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมครั้้�งนี้้�ประกอบด้้วยนิิสิิตจำำ�นวน 164 คน บุุคลากร มก. จำำ�นวน 3 คน
และบุุคคลภายนอก มก. จำำ�นวน 20 คน
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการผลิิตเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสามารถนำำ�วิิจััยและความรู้้�ด้้านวิิจััยไปบริิการ
และพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา2019(COVIC-19)
รายละเอีียด : คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ ได้้รัับงบประมาณ
สนัับสนุุนในการผลิิตเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์จาก รศ.น.สพ.ดร.อนุุชัยั ภิิญโญภููมินิ ทร์์
รองอธิิการบดีีวิิทยาเขตกำำ�แพงแสน เป็็นจำำ�นวนเงิิน 300,000 บาท เพื่่�อผลิิต
เจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ โดยมีีผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ วุุฒิพิ งษ์์ ศิิลปวิิศาล รองคณบดีี
ฝ่่ายกายภาพและภููมิสิ ถาปััตย์์ และ อาจารย์์ ดร.วรางคณา จิิตตชุ่่�ม ประธานโครงการ
จััดตั้้�งภาควิิชาเคมีี เป็็นผู้้�ควบคุุมการผลิิต ส่่งมอบเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์
ขนาด 50 มิิลลิิลิติ ร จำำ�นวน 410 ขวด และเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์บรรจุุแกลลอน
จำำ�นวน 404.8 ลิิตร ให้้กัับสถานีีตำำ�รวจภููธรกำำ�แพงแสน และมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ กำำ�แพงแสน เพื่่�อนำำ�ไปแจกจ่่ายให้้ชุุมชนภายนอก

ชื่่�อโครงการ : โครงการบริิการวิิชาการเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ บุุคลากร
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน และประชาชนในพื้้�นที่่�โดยรอบ
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสามารถนำำ�วิิจััยและความรู้้�ด้้านวิิจััยไปบริิการ
และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของบุุคลากรมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต
กำำ�แพงแสน และประชาชนในพื้้�นที่่�โดยรอบมหาวิิทยาลััย ตลอดจนสัังคมภายนอก
ได้้รับั รู้้�ศักั ยภาพของคณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ นำำ�สู่่�ความเชื่่�อมั่่�นในผลงาน
ของคณะ และมหาวิิทยาลััยมากขึ้้�นซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการสนัับสนุุนกิิจการของ
คณะและมหาวิิทยาลััยต่่อไป
รายละเอีียด : สถานการณ์์ เชื้้�อไวรัั ส COVIC-19 ที่่�กำำ�ลัังระบาด
ส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้แอลกอฮอล์์สำำ�หรัับใช้้ในการฆ่่าเชื้้�อจำำ�นวนมาก
ก่่อให้้เกิิดการขาดแคลนและมีีราคาสููง คณะจึึงผลิิตและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
น้ำำ��ไฮโปคลอรััส (HOCl) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเทีียบเท่่าแอลกอฮอล์์และสามารถ
ใช้้ทดแทนแอลกอฮอล์์ ปลอดภััยไม่่ระคายเคืืองต่่อผิิวหนััง ขนาด 1 ลิิตร เข้้มข้้น
400 ppm ในระหว่่างเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึึงมีีการผลิิตและส่่งมอบ
ให้้กัับโรงพยาบาล สถานที่่�ราชการที่่�มีีความเสี่่�ยงและหน่่วยงานต่่างๆ ภายใน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการผลิิตเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสามารถนำำ�เครื่่�องจ่่ายน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�ออััตโนมััติริ ะบบ
โซล่่าเซลล์์ ไปทดลองใช้้กัับหน่่วยงานภายในคณะ และศููนย์์อำำ�นวยการใหญ่่
จิิตอาสาพระราชทาน ในการป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVIC-19)
รายละเอีียด : วัันศุุกร์์ที่่� 25 กัันยายน พ.ศ. 2563 หััวหน้้าศููนย์์ส่ง่ เสริิม
การวิิจััยและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายกิิจการพิิเศษ อำำ�นวยการ
และบริิการ พร้้อมด้้วยทีีมผู้้�เข้้าประกวดนวััตกรรมฯ ในโครงการประกวดนวััตกรรม
เพื่่�อชีีวิิตการทำำ�งานและสุุขภาพ (Innovation for Life, Work and Health)
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์เป็็นผู้้�แทนมอบเครื่่�องจ่่ายน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�ออััตโนมััติิ
ระบบโซล่่าเซลล์์ จำำ�นวน 2 ชุุด ให้้แก่่ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์อำ�ำ นวยการใหญ่่จิติ อาสา
พระราชทานเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในภารกิิจของงานด้้านจิิตอาสาและเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศููนย์์อำ�ำ นวยการใหญ่่
จิิตอาสาพระราชทาน กรุุงเทพมหานคร

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : โครงการอบรมผู้้�นำำ�สร้้างเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ด้้วย
กิิจกรรมทางกายและออกกำำ�ลัังกาย
วััตถุุประสงค์์ : 1. พััฒนาศัักยภาพศููนย์์การเรีียนรู้้�กิิจกรรมทางกาย
ต้้นแบบเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ 2. เพื่่�อการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อ
การมีีกิิจกรรมทางกายผู้้�สููงอายุุต้้นแบบ เพื่่�อการเตรีียมความพร้้อมไปสู่่�เมืือง
ที่่�เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุในอนาคต 3. เพื่่�อขยายเครืือข่่ายศููนย์์การเรีียนรู้้�กิจิ กรรม
ทางกายต้้นแบบเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ 4. เพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย
ผู้้�สููงอายุุอย่่างเพีียงพอและความรู้้�และทัักษะที่่�ถููกต้้องในชมรมผู้้�สููงอายุุและ
โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ 5. พััฒนาศึึกษาประสิิทธิิภาพของศููนย์์การเรีียนรู้้�กิิจกรรม
ทางกายผู้้�สููงอายุุต้้นแบบ
รายละเอีียด : จััดกิิจกรรมความรู้้�ด้้านกิิจกรรมออกกำำ�ลัังกายและ
นัันทนาการ ให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตำำ�บลทุ่่�งขวาง อำำ�เภอกำำ�แพงแสน จัังหวััด
นครปฐม ดำำ�เนิินจััดโดย ศููนย์์การเรีียนรู้้�กิิจกรรมทางกายต้้นแบบเพื่่�อคุุณภาพ
ชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ วิิทยากรโดยเจ้้าหน้้าที่่�และนิิสิิตภาควิิชาพลศึึกษาและกีีฬา
คณะศึึกษาศาสตร์์และพััฒนศาสตร์์ศููนย์์การศึึกษานอกระบบและการศึึกษา
ตามอััธยาศััยอำำ�เภอกำำ�แพงแสน ช่่วงเดืือนกรกฎาคม - สิิงหาคม พ.ศ. 2563
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	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ในชุุมชน
วััตถุุประสงค์์ : พััฒนาโรงเรีียนขนาดเล็็กในอำำ�เภอกำำ�แพงแสน
รายละเอีียด : จััดทำำ�โครงการบริิการวิิชาการให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ
ทรััพยากรมนุุษย์์ในชุุมชน โดยอาจารย์์และนิิสิิตจิิตอาสา ไปถ่่ายทอดความรู้้�
ให้้กับั ครููและเด็็กนัักเรีียน “ลดเวลาเรีียน เพิ่่�มเวลารู้้�” เพื่่�อสร้้าง “โรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบ” ระหว่่างเดืือนกรกฎาคม - สิิงหาคม พ.ศ. 2563

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : โครงการ E-TEACHER อบรมเพิ่่�มศัักยภาพอาจารย์์
ด้้านการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ เพื่่�อรองรัับภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2563
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสอนความรู้้�ขัับเคลื่่�อนความรู้้�ด้้วยดิิจิิตอลโดยใช้้
เทคนิิคการสอน ในห้้องเรีียนให้้กัับผู้้�เรีียนที่่�เป็็น นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา และ
บุุคคลวััยทำำ�งาน ให้้ประสบผลสำำ�เร็็จด้้านการเรีียนรู้้�และการดำำ�เนิินชีีวิิตต่่อไป
ในปััจจุุบัันและอนาคตตามหลัักการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Lifelong Learning)
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งต้้องพััฒนาคนในศตวรรษที่่� 21
รายละเอีียด : จััดกิิจกรรมเตรีียมความพร้้อมและส่่งเสริิมความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับ Application เพื่่�อการสอน ออนไลน์์ รููปแบบการสอนออนไลน์์ และ
สร้้างเครืือข่่ายทางวิิชาการสำำ�หรัับครููอาจารย์์ และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
10 เมษายน – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

135

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : มอบทุุนความช่่วยเหลืือนิิสิติ กรณีีได้้รับั ผลกระทบจาก
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
วััตถุุประสงค์์ : ช่่วยเหลืือนิิสิติ ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (โควิิด19)
รายละเอีียด : มอบทุุนความช่่วยเหลืือนิิสิติ กรณีีได้้รับั ผลกระทบจาก
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด19) ให้้แก่่นิิสิิตคณะศึึกษาศาสตร์์และ
พััฒนศาสตร์์ จำำ�นวน 107 ทุุนๆ ละ 4,000บาท รวมมููลค่่าทุุน 428,000 บาท

สำ�นักงานวิทยาเขตกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน (ผู้้�นำำ�กิจิ กรรม
ออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ)
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาสุุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย
รายละเอีี ยด : วัั นที่่� 1 ตุุ ลาคม 2562 – 31 มีี นาคม พ.ศ. 2563
คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ ก ารกีี ฬ า ร่่ ว มกัั บ องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ � บลกำำ � แพงแสน
จััดโครงการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน (ผู้้�นำำ�กิิจกรรมออกกำำ�ลัังกาย
เพื่่�อสุุขภาพ) ภายใต้้โครงการพััฒนาสุุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้้วยการ
ออกกำำ�ลังั กาย โดยร่่วมกัับโครงการกิิจกรรมการออกกำำ�ลังั กายเพื่่�อสุุขภาพ ขยัับกาย
สบายชีีวีี กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ ณ สวนสาธารณะเฉลิิมพระเกีียรติิ 80 พรรษา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
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ชื่่�อโครงการ : โครงการหน่่วยบำำ�บัดั ทุุกข์์ บำำ�รุงุ สุุข สร้้างรอยยิ้้�มให้้ประชาชนและ โครงการคลิินิกิ เกษตรเคลื่่�อนที่่� ประจำำ�ปีี 2563
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้บริิการวิิชาการแก่่ชุุมชน
รายละเอีียด : มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสนเข้้าร่่วมงานกัับจัังหวััดนครปฐมตามโครงการจัังหวััดพบประชาชน
และโครงการหน่่วยบำำ�บัดั ทุุกข์์ บำำ�รุงุ สุุข สร้้างรอยยิ้้�มให้้ประชาชนและ โครงการคลิินิกิ เกษตรเคลื่่�อนที่่� ประจำำ�ปีี 2563 จำำ�นวน 6 ครั้้�ง ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 วัันที่่� 17 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ณ วััดสาลวััน ตำำ�บลศาลายา อำำ�เภอพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม
ครั้้�งที่่� 2 วัันที่่� 21 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ณ สวนสาธารณะบ้้านเลาเต่่า ตำำ�บลห้้วยพระ อำำ�เภอดอนตููม จัังหวััดนครปฐม
ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 19 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการคลิินิกิ เกษตรเคลื่่�อนที่่� ครั้้�งที่่� 1 ณ วััดทรงคนอง ตำำ�บลทรงคนอง อำำ�เภอสามพราน
จัังหวััดนครปฐม
ครั้้�งที่่� 4 วัันที่่� 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ วััดทุ่่�งน้้อยสามััคคีี ตำำ�บลทุ่่�งน้้อย อำำ�เภอเมืืองนครปฐม จัังหวััดนครปฐม
ครั้้�งที่่� 5 วัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 โครงการคลิินิกิ เกษตรเคลื่่�อนที่่� ครั้้�งที่่� 2 ณ ศาลาไทยทรงดำำ�บ้า้ นไผ่่คอกเนื้้�อ ตำำ�บลบ่่งหลวง
อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
ครั้้�งที่่� 6 วัันที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการคลิินิกิ เกษตรเคลื่่�อนที่่� ครั้้�ง 3 ณ วััดแค ตำำ�บลวััดแค อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััดนครปฐม
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการสร้้างและพััฒนาสถาบััน กลุ่่�มเกษตรกรและชุุมชน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อตอบสนองปััญหาและความต้้องการของกลุ่่�มเกษตรกร
องค์์กร และชุุมชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รายละเอีียด : วัันที่่� 21 มกราคม – 31 มีีนาคม พ.ศ. 2563 สำำ�นักั ส่่งเสริิม
และฝึึกอบรม กำำ�แพงแสน ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมสนัับสนุุน การสร้้างและพััฒนา
เครืือข่่ายเกษตรกร กลุ่่�มเกษตรกร สถาบัันเกษตรกรและชุุมชนให้้มีีความเข้้มแข็็ง
สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านการพััฒนาอาชีีพ คุุณภาพชีีวิิต ณ สำำ�นัักส่่งเสริิม
และฝึึกอบรม กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน

	ชื่่�อโครงการ : โครงการวิ่่�ง KU.KPS. RUN FOR WHEELS 2020		
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อจััดทำำ�วีลี แชร์์สำ�ำ หรัับสุุนัขั พิิการ และรายได้้ส่ว่ นหนึ่่�งมอบให้้กับั มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
เพื่่�อบริิหารจััดการสุุนััขจรจััดในวิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
รายละเอีียด : วัันอาทิิตย์์ที่่� 9 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน ร่่วมกัับ คณะสััตวแพทยศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน และมููลนิิธิิศาสตราจารย์์ ดร.จัักร พิิชััยรณรงค์์สงคราม จััดโครงการวิ่่�ง KU.KPS.RUN FOR WHEELS 2020
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ชื่่�อโครงการ : โครงการจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
วััดปลัักไม้้ลาย
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้�แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศน์์
วััดปลัักไม้้ลาย
รายละเอีียด : วัันพฤหััสบดีีที่่� 11 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน นำำ�โดย รองอธิิการบดีีวิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร ได้้ร่่วมพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือโครงการ
จััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ วััดปลัักไม้้ลาย ตำำ�บลทุ่่�งขวาง
อำำ�เภอกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม ภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่าง บ้้าน วััด โรงเรีียน
(บวร) และ มอบอุุปกรณ์์เครื่่�องกดเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือแบบใช้้เท้้าเหยีียบให้้กัับ
โรงเรีียนวััดปลัักไม้้ลายใช้้ประโยชน์์ต่่อไป ณ ห้้องประชุุมโรงเรีียนวััดปลัักไม้้ลาย
	วัันพุุธที่่� 5 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต
กำำ�แพงแสน นำำ�โดย ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีีฝ่า่ ยบริิการวิิชาการและกิิจการพิิเศษ วิิทยาเขต
กำำ�แพงแสน พร้้อมด้้วยคณะเจ้้าหน้้าที่่�มหาวิิทยาลััย ร่่วมวางแผนพััฒนาชุุมชน
แห่่งการเรีียนรู้้�สู่่�ชุุมชนยั่่�งยืืนภายใต้้ความร่่วมมืือ บวร (บ้้าน วััด โรงเรีียน) ณ
โรงเรีียนวััดปลัักไม้้ลาย
	วัันอัังคารที่่� 18 กัันยายน พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน นำำ�โดย ผู้้�ช่ว่ ยอธิิการบดีีฝ่า่ ยบริิการวิิชาการและกิิจการพิิเศษ
วิิ ทยาเขตกำำ �แพงแสน พร้้ อมด้้ วยคณะเจ้้ าหน้้ าที่่�มหาวิิ ทยาลัั ย ร่่ วมวางแผน
พััฒนาชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�สู่่�ชุุมชนยั่่�งยืืนภายใต้้ความร่่วมมืือ บวร (บ้้าน วััด
โรงเรีียน) ณ โรงเรีียนวััดปลัักไม้้ลาย
	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมห้้องสมุุดและสถานีีการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมเคลื่่�อนที่่�
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้รัับความรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และรู้้�จััก
สำำ�นัักหอสมุุด กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
รายละเอีียด : วัันที่่� 18-19 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 สำำ�นักั หอสมุุด กำำ�แพงแสน
ร่่วมกัับกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
จััดกิิจกรรมห้้องสมุุดและสถานีีการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมเคลื่่�อนที่่� โดยมีีกิิจกรรม
การแนะนำำ�มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน กิิจกรรมแนะนำำ�
สำำ�นัักหอสมุุดกำำ�แพงแสน กิิจกรรมส่่งเสริิมการใช้้ห้้องสมุุด กิิจกรรมส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�เรื่่�องกิิจกรรมวัันอาเซีียน และสถานีีการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมเคลื่่�อนที่่�
ประกอบด้้วย ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม การบริิหารจััดการขยะ กิินอยู่่�รู้้�คิิด
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ผัังเมืืองแสนรัักษ์์ และการตอบคำำ�ถามชิิงรางวััล ณ โรงเรีียน
วััดบ้้านหมี่่� โรงเรีียนเครืือข่่าย อำำ�เภอบางปลาม้้า จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี และ โรงเรีียน
สรวงสุุทธาวิิทยา อำำ�เภอศรีีประจัันต์์ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : โครงการฝึึกอบรมแบบบููรณาการเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�
และการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีในการบริิหารจััดการโรคพิิษสุุนััขบ้้าสู่่�ชุุมชน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อการเผยแพร่่ความรู้้�และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีในการ
บริิหารจััดการโรคพิิษสุุนัักบ้้าสู่่�ชุุมชน ภายใต้้โครงการสััตว์์ปลอดโรคคนปลอดภััย
จากโรคพิิษสุุนัขั บ้้า ตามพระปณิิธาน ศาสตราจารย์์ ดร.สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ
เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิราชนารีี
รายละเอีียด : วัันเสาร์์ที่่� 19 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 คณะสััตวแพทยศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน นำำ�โดย คณบดีีคณะสััตวแพทยศาสตร์์ กล่่าวรายงานการ
จััดโครงการฝึึกอบรม แก่่รองประธานสถาบัันวิิจััยจุุฬาภรณ์์ ฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์
ท่่านอััครราชทููต นายอนุุรัักษ์์ ธนานัันท์์ ออกตรวจเยี่่�ยมการดำำ�เนิินการโครงการ
และเป็็นประธานเปิิดโครงการสััตว์์ปลอดโรคคนปลอดภััยจากโรคพิิษสุุนััขบ้้า
โดยมีีผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดนครปฐม นายชาญนะ เอี่่�ยมแสง กล่่าวต้้อนรัับ ณ อาคาร
ปฐมสััมมาคาร อุุทยานอาชีีพชััยพััฒนา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครปฐม
	วัันเสาร์์ที่่� 21 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 คณะสััตวแพทยศาสตร์์ วิิทยาเขต
กำำ�แพงแสน จััดโครงการฝึึกอบรมแบบบููรณาการเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�และการ
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีในการบริิหารจััดการโรคพิิษสุุนััขบ้้าสู่่�ชุุมชน ณ โรงแรม
ดิิ อิิมพีีเรีียล โฮเทล แอนด์์ คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์ พิิษณุุโลก (อมริินทร์์ลากููน)
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดพิิษณุุโลก

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมสาธิิตการทำำ�เจลแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อโรค
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ทุุกคนหัันมาใส่่ใจและป้้องกัันเชื้้�อโรค
ต่่างๆ มากขึ้้�น และเพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับนัักเรีียนก่่อนการเปิิดเทอม
ช่่วงเดืือนกรกฎาคมนี้้�
รายละเอีียด : วัันอัังคารที่่� 16 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน ได้้เข้้าไปสาธิิตการทำำ�เจลแอลกอฮอล์์
ฆ่่าเชื้้�อโรคแก่่คณะอาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่�โรงเรีียนวััดปลัักไม้้และโรงเรีียนใกล้้เคีียง
ภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่าง บ้้าน วััด โรงเรีียน (บวร)
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
ชื่่�อโครงการ : มอบหน้้ากากเฟสชิิลด์์ (Face Shield) ให้้แก่่โรงพยาบาล
กำำ�แพงแสน กระทรวงสาธารณสุุข
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19)
รายละเอีียด : วัันจัันทร์์ที่่� 30 มีีนาคม พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน นำำ�โดย รองอธิิการบดีีวิิทยาเขตกำำ�แพงแสน พร้้อมด้้วย
คณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน และคณะ มอบหน้้ากากเฟสชิิลด์์
(Face Shield) ให้้แก่่โรงพยาบาลกำำ�แพงแสน กระทรวงสาธารณสุุข
ชื่่�อโครงการ : มอบเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์กำ�ำ แพงแสน กระทรวงสาธารณสุุข
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19)
รายละเอีียด : วัันพุุธที่่� 18 มีีนาคม พ.ศ. 2563 คณะศิิลปศาสตร์์และ
วิิทยาศาสตร์์ ส่่งมอบเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ เพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำำ�นวน 100 ขวด ขนาด 50 ml. โดยส่่งมอบให้้
พ.ต.อ.ทรงวุุฒิิ เจริิญวิิชัยั เดช ผู้้�กำำ�กับั สถานีีตำ�ำ รวจภููธรกำำ�แพงแสน ณ สถานีีตำ�ำ รวจ
ภููธรกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม
	ชื่่�อโครงการ : จััดทำำ�หน้้ากากเฟสชิิลด์์ (Face Shield) และอุุปกรณ์์
กดแอลกอฮอล์์เจลล้้างมืือแบบใช้้เท้้าเหยีียบมอบให้้แก่่โรงพยาบาลและหน่่วยงานต่่างๆ
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อใช้้ร่ว่ มกัับหน้้ากากอนามััยในการป้้องกััน COVID-19
รายละเอีียด : คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ กำำ � แพงแสน นำำ � โดยคณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน จััดสรรงบประมาณเพื่่�อจััดหาวััสดุุมาดำำ�เนิินการ
จััดทำำ�อุปุ กรณ์์และสิ่่�งประดิิษฐ์์เพื่่�อสนัับสนุุนหน่่วยงานภายในวิิทยาเขตกำำ�แพงแสน
องค์์กรภาครััฐ บุุคลากรทางการแพทย์์และโรงพยาบาลต่่างๆ ช่่วงเดืือน มีีนาคม
– เมษายน พ.ศ. 2563 ที่่�ผ่่านมา
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ชื่่�อโครงการ : ผลงานวิิจััยนวััตกรรม KU สู้้�ภััยโควิิด
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม และเพื่่�อป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอีียด : คณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน และอาจารย์์
ประจำำ�ภาควิิชาวิิศวกรรมการอาหาร คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กำำ�แพงแสน มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน และผู้้�วิจัิ ยั ร่่วม อาจารย์์.นพ.เข็็มชาติิ หวัังทวีีทรััพย์์
ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายทรััพย์์สิินและพััสดุุ ภาควิิชาวิิสััญญีีวิิทยา คณะแพทยศาสตร
ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมกัันคิิดค้้นเครื่่�องมืือ ดัังนี้้�
- ห้้องต้้นแบบห้้องความดัันลบสำำ�หรัับคนไข้้แพร่่เชื้้�อทางอากาศ
- ชุุดหมวกครอบศีีรษะความดัันแบบความดัันบวก
- รถเข็็นพร้้อมฝาครอบความดัันลบ
- ต้้นแบบชุุดครอบเตีียงคนไข้้พร้้อมชุุดดููดอากาศ (Hood ครอบเตีียง)
สำำ�หรัับเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
- เครื่่�องกรองเชื้้�อโรคในอากาศในห้้องพััก (Mobile HEPA Filter) และ
มอบให้้แก่่โรงพยาบาลและหน่่วยงานต่่างๆ

	ชื่่�อโครงการ : โครงการให้้เลืือดให้้ชีีวิิต สปิิริิตชาวKU 2563
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม และการได้้ช่่วยเหลืือเพื่่�อนมนุุษย์์
รายละเอีียด : วัันอัังคารที่่� 8 กัันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
จััดโครงการให้้เลืือดให้้ชีีวิิต สปิิริิตชาว KU 2563 ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�เปิิดโอกาสให้้
นิิสิิต บุุคลากร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน ได้้ร่่วมบริิจาค
โลหิิ ตก่่ อให้้ เกิิ ดความสุุ ขของการเป็็ นผู้้�ให้้ การได้้ร่่ วมแบ่่ งปัั น การเสีี ย สละ
การช่่วยเหลืือสัังคม และการได้้ช่่วยเหลืือเพื่่�อนมนุุษย์์ ณ อาคารศููนย์์เรีียนรวม 2
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1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
ชื่่�อโครงการ : โรงเรีียนบุุตรเกษตรกร
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพการทำำ�การเกษตรให้้กับั เกษตรกร
และชุุมชนเกษตร 2. เพื่่�อส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มและการสร้้างเครืือข่่ายในการ
พััฒนาการทำำ�การเกษตร 3. การสร้้างแรงจููงใจและทััศนคติิที่่�ดีใี นการทำำ�การเกษตร
รายละเอีียด : การถ่่ายทอดความรู้้�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
การผลิิตทางการเกษตร รวมไปถึึงการแปรรููป และการทำำ�การตลาดสิินค้้า ให้้แก่่
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการบุุตรเกษตรกร โดยในช่่วงเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้้ออกแบบ
และติิดตั้้�งระบบฟาร์์มอััจฉริิยะในโรงเรืือนเห็็ดให้้กัับโรงเรีียนวััดหนองศาลา
ประชานุุกูลู และโรงเรีียนวััดนิิยมธรรมวราราม อำำ�เภอกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม
เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทำำ�การออกแบบระบบการให้้น้ำำ��ให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
บุุตรเกษตรกร จำำ�นวน 5 ท่่าน การออกแบบตราสิินค้้าน้ำำ��พริิกชื่่�อ “วิิสาหกิิจชุุมชน
หนองงููเหลืือมไร่่รชานนท์์” ตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ข้า้ วชื่่�อ “ข้้าวปลอดภััยผู้้�ใหญ่่เตีียง”
ของชุุมชนทุ่่�งบััว การผลิิตและการแปรรููปสิินค้้าตามมาตรฐาน ตลอดจนการจััดทำำ�
การตลาดออนไลน์์ ให้้กัับผู้้�เข้้าร่่วมโครงการบุุตรเกษตรกร จำำ�นวน 3 ท่่าน

	ชื่่�อโครงการ : สร้้างและพััฒนาสถาบััน กลุ่่�มเกษตรกรและชุุมชน
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อส่่งเสริิมการนำำ�องค์์ความรู้้� ของมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ และหน่่วยงานต่่างๆ ไปสู่่�กลุ่่�มเกษตรกร ชุุมชนและสถาบััน 2. เพื่่�อสร้้าง
และพััฒนาความรู้้�และทัักษะในการบริิหารจััดการกลุ่่�มเกษตรกร ชุุมชนและสถาบััน
ให้้มีคี วามเข้้มแข็็ง 3. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้างเครืือข่่ายการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� การพััฒนากลุ่่�ม และการพััฒนาอาชีีพ
รายละเอีียด : การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการนำำ�องค์์ความรู้้� นวััตกรรม
เทคโนโลยีีของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และหน่่วยงานต่่างๆ ให้้กับั กลุ่่�มเกษตรกร
ชุุมชนและสถาบััน ผ่่านการสร้้างและพััฒนาชุุมชนท่่องเที่่�ยววิิถีีเกษตร อำำ�เภอ
กำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมพััฒนาอาชีีพและการตลาดสิินค้้า
เกษตรให้้กับั สมาชิิกของสมาคมเกษตรกรไทย “จากไร่่นา สู่่�หน้้าบ้้าน” อำำ�เภอบางเลน
จัังหวััดนครปฐม สร้้างและพััฒนา ความรู้้�และทัักษะในการบริิหารจััดการชุุมชน
ท่่องเที่่�ยววิิถีเี กษตร ฟาร์์มโชคดีีเกษตรอิินทรีีย์แ์ ละวิิสาหกิิจชุุมชนสวนปัันสุุข ส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนการสร้้างเครืือข่่ายการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� การพััฒนากลุ่่�ม และ
การพััฒนาอาชีีพผ่่านกิิจกรรมการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือภายใต้้ชุมุ ชนท่่องเที่่�ยว
วิิถีเี กษตรกำำ�แพงแสน
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : ส่่งเสริิมและเผยแพร่่ความรู้้�ผ่่านฝ่่ายบริิการวิิชาการ
และชุุมชนสััมพัันธ์์ งานเกษตรกำำ�แพงแสน ปีี2562
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้� นวััตกรรม เทคโนโลยีีของ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และหน่่วยงานต่่างๆ 2. เพื่่�อส่่งเสริิมและจััดฝึึกอบรม
สาธิิตวิิชาชีีพให้้กัับเกษตรกรและผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไปมีีความรู้้�และทัักษะ
รายละเอีียด : จััดอบรมและสาธิิตวิิชาชีีพ ระหว่่างวัันที่่� 1-10 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 27 หลัักสููตร ผู้้�เข้้าร่่วมจำำ�นวน 9,021 คน ได้้แก่่ การเลี้้�ยงไส้้เดืือน
การปลููกเลี้้�ยงกล้้วยไม้้ การปลููกมะพร้้าวบอนไซ การขยายพัันธุ์์�พืืช และการทำำ�สาร
ชีีวภััณฑ์์อิินทรีีย์์/ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ เป็็นต้้น

	ชื่่�อโครงการ : งานตลาดนััดฝึึกอาชีีพอิ่่�มเกษตร
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้� นวััตกรรมเทคโนโลยีีของ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และหน่่วยงานต่่าง ๆ 2. เพื่่�อส่่งเสริิมและจััดฝึึกอบรม
สาธิิ ต วิิ ช าชีี พ ให้้ กัั บ เกษตรกรและผู้้�สนใจทั่่�วไปมีี ค วามรู้้�และทัั ก ษะในการ
ประกอบอาชีีพ 3. เพื่่�อส่่งเสริิมการสร้้างเครืือข่่ายการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การพััฒนา
การผลิิต แปรรููป และการตลาด 4. เพื่่�อส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน
รอบมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสนให้้กัับผู้้�บริิโภคโดยตรง
รายละเอีียด : จััดการฝึึกอบรมวิิชาชีีพ 3 หมวด ประกอบด้้วย หมวดอาหาร
หมวดสิ่่�งประดิิษฐ์์ และหมวดเกษตร จััดการเสวนาหััวข้้อทางวิิชาการ ผลงาน
เทคโนโลยีี นวััตกรรมที่่�นำำ�ศาสตร์์แห่่งแผ่่นดิิน มาประยุุกต์์ใช้้ในการเพิ่่�มผลผลิิต
ลดต้้นทุุน ลดความเสี่่�ยง และการป้้องกัันในการประกอบอาชีีพเกษตรกรรม
จััดแสดงผลงานวิิจััย สิ่่�งประดิิษฐ์์ ของอาจารย์์ นัักวิิจััย นัักวิิชาการ และนิิสิิต
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และหน่่วยงานต่่าง ๆ จััดสาธิิตวิิชาชีีพ จััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์จากชุุมชนรอบมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน เช่่น
กลุ่่�มแม่่บ้้าน ศููนย์์ปราชญ์์ชาวบ้้าน กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน สหกรณ์์ ฯลฯ
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
ชื่่�อโครงการ : มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ช่่วยเกษตรกร เกษตรกร
ช่่วยผู้้�บริิโภคสู้้�ภััย COVID-19
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกรที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19)
รายละเอีียด : สำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม กำำ�แพงแสน จััดกิิจกรรม
เป็็นประจำำ�ทุกุ วัันศุุกร์์ เริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน พ.ศ. 2563 เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร
ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่
(โควิิด-19) โดยนำำ�สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตรมาจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�สนใจ
เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ข้า้ ว กข 43 ไก่่อบสมุุนไพร มัันเทศ เมล่่อนสีีทอง ฟัักทองบััตเตอร์์นัทั
น้ำำ��มะพร้้าว มะพร้้าวนมสด ผัักปลอดภััย ส้้มโอทองดีีและขาวน้ำำ��ผึ้้�ง ยำำ�แหนม
กรอบจากกลุ่่�มอิินทรีีย์กำ์ �ำ แพงแสน และพัันธุ์์�ไม้้ต่า่ งๆ จากกลุ่่�มเกษตรหนองงููเหลืือม
ซึ่่�งมีีผู้้�สนใจร่่วมอุุดหนุุนสิินค้้าจำำ�นวน 2,313 คน

สำ�นักหอสมุด กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : ห้้องสมุุดและสถานีีการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมเคลื่่�อนที่่�
	วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อขยายโอกาสในการเรีียนรู้้�ให้้กับั นัักเรีียน 2. เพื่่�อให้้
นัักเรีียนได้้ตระหนัักและเห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
รายละเอีียด : สำำ�นักั หอสมุุด กำำ�แพงแสน ร่่วมกัับ กรมส่่งเสริิมคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จััดกิิจกรรมห้้องสมุุด
และสถานีีการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมเคลื่่�อนที่่� ให้้กับั โรงเรีียนวััดบ้้านหมี่่� อำำ�เภอบางปลาม้้า
จัังหวััดสุุพรรณบุุรีีและโรงเรีียนสรวงสุุทธาวิิทยาอำำ�เภอศรีีประจัันต์์จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
โดยมีีกิิจกรรมส่่งเสริิมการใช้้ห้้องสมุุด กิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เรื่่�องกิิจกรรม
วัันอาเซีียน และสถานีีการเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมเคลื่่�อนที่่� มีีนัักเรีียนเข้้าร่่วมจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 543 คน
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ชื่่�อโครงการ : โครงการบำำ�บััดทุุกข์์ บำำ�รุุงสุุข สร้้างรอยยิ้้�มให้้ประชาชน
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับชุุมชนจัังหวััดนครปฐม
รายละเอีียด : สำำ�นักั หอสมุุด กำำ�แพงแสน ได้้ร่ว่ มออกพื้้�นที่่�ในโครงการ
บำำ�บััดทุุกข์์ บำำ�รุุงสุุข สร้้างรอยยิ้้�มให้้กัับประชาชน กัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตกำำ�แพงแสน โดยเป็็นโครงการของจัังหวััดนครปฐม ในการนี้้�ได้้นำ�ำ เอกสาร
หนัังสืือ ความรู้้�ด้้านเกษตร ไปร่่วมบริิจาคให้้กัับชุุมชนต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 ตำำ�บลบางหลวง อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
ครั้้�งที่่� 2 ตำำ�บลบััวปากท่่า อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
ครั้้�งที่่� 3 ตำำ�บลสระสีีมุุม อำำ�เภอกำำ�แพงแสน จัังหวััดนครปฐม

วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5. ส่่งมอบถัังหมััก 100 ชุุด ผู้้�เข้้าอบรม 100 คน
เมื่่�อวัั นที่่� 15 กัั นยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูู นย์์ การเรีี ย นรู้้�
การคัั ด แยกและบริิ ห ารจัั ด การขยะฐานทัั พ เรืื อ สัั ต หีี บ
อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี

1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการพัั ฒ นาระบบเครืื อ ข่่ า ยเพื่่�อเสริิ ม กำำ �ลัั ง
การใช้้ ป ระโยชน์์ แ ละการสร้้ า งมูู ล ค่่ า เพิ่่�มจากขยะมูู ล ฝอยชุุ ม ชนเขต
ภาคตะวัันออกและพื้้�นที่่�เชื่่�อมต่่อ
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาเครืือข่่ายการใช้้ประโยชน์์ขยะ
แบบผสมผสาน โดยเน้้นการลดปริิมาณขยะที่่�ต้้นทางและพััฒนาชุุมชนต้้นแบบ
จััดการขยะในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกและพื้้�นที่่�เชื่่�อมต่่อ และเป็็นชุุมชนที่่�มีีการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งเชิิงแก้้ไขปััญหาและป้้องกััน
รายละเอีียด : เป็็ น โครงการภายใต้้ แ ผนงานบูู ร ณาการระดัั บ
ภาคตะวัันออก ที่่�ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องมาในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้้จัดั กิิจกรรม
อบรมให้้ความรู้้�การจััดทำำ�ปุ๋๋ย� หมัักแบบแห้้งและน้ำำ��จากขยะอิินทรีีย์แ์ ละส่่งมอบ
ถัังหมัักปุ๋๋�ยแบบแห้้งและน้ำำ�� ดัังนี้้�
1. ส่่งมอบถัังหมััก 100 ชุุด ให้้ผู้้�เข้้าอบรม 100 คน เมื่่�อวัันที่่� 15
มกราคม พ.ศ. 2563 ณ วััดบางหอย ตำำ�บลศรีีจุฬุ า อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครนายก
(องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลศรีีจุฬุ า)
2. ส่่งมอบถัังหมััก 100 ชุุด ผู้้�เข้้าอบรม 100 คน เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม
พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำำ�บลวัังทอง อำำ�เภอวัังสมบููรณ์์ จัังหวััดสระแก้้ว
4. ส่่งมอบถัังหมััก 100 ชุุด ผู้้�เข้้าอบรม 100 คน เมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน
พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลตำำ�บลเกาะช้้าง อำำ�เภอเกาะช้้าง จัังหวััดตราด
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	ชื่่�อโครงการ : โครงการติิดตามผลการใช้้งานชุุดควบคุุมการให้้น้ำำ��
พืืชอััตโนมััติิ
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อติิ ด ตามผลของโครงการบูู ร ณเกษตรด้้ ว ยระบบอัั จ ฉริิ ย ะ
เพื่่�อพััฒนาการผลิิตพืืชไร่่ พืืชสวนผลไม้้ ในด้้านต่่างๆ
2. เพื่่�อช่่วยแก้้ปััญหาในการติิดตั้้�งชุุดควบคุุมการให้้น้ำำ��อััตโนมััติิ
ให้้กับั เกษตรกรที่่�มีีปัญ
ั หาในการติิดตั้้�งด้้วยตนเอง
3. เพื่่�อพบปะเกษตรกรและให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการใช้้งานระบบและ
ปััญหาอื่่�นๆ ของเกษตรกร
4. เพื่่�อเป็็นแนวทางในการทำำ�วิิจััยและบริิการวิิชาการในด้้านอื่่�นๆ
ต่่อไปในอนาคต
รายละเอีียด : เป็็นการติิดตามเพื่่�อแก้้ไขปััญหาจากการใช้้งานและ
การติิดตั้้�งชุุดควบคุุมการให้้น้ำำ��พืืชอััตโนมััติิ ต่่อเนื่่�องจากโครงการบููรณเกษตร
ด้้วยระบบอััจฉริิยะเพื่่�อพััฒนาการผลิิตพืืชไร่่ พืืชสวนผลไม้้ ซึ่่�งเป็็นโครงการย่่อย
ภายใต้้แผนงานบููรณาการพััฒนาศัักยภาพการผลิิตภาคการเกษตร มีีเกษตรกร
ที่่�ได้้รับั การติิดตามและแก้้ไขปััญหา ในจัังหวััดชลบุุรีี ระยอง จัันทบุุรีี และตราด
จำำ�นวน 6 ราย

4. หลั ก สู ตรการตรวจสอบความใช้ไ ด้ของวิ ธ ี
(Method Validation) วันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
จำ�นวนผู้เข้าอบรม 18 คน
5. หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์
ทดสอบ/การควบคุมคุณภาพภายใน วันที่ 26 – 27 สิงหาคม
พ.ศ. 2563 จำ�นวนผู้เข้าอบรม 31 คน
6. หลักสูตรความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) วันที่ 3 – 4 กันยายน พ.ศ. 2563 จำ�นวนผูเ้ ข้าอบรม
22 คน
7. หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 9 – 10 กันยายน
พ.ศ. 2563 จำ�นวนผู้เข้าอบรม 26 คน

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : โครงการพััฒนาระบบสร้้างเสริิมขีีดความสามารถ
ของอุุตสาหกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาภาคตะวัันออกเป็็นฐานเศรษฐกิิจ
ชั้้�นนำำ�ของเอเชีีย
วััตถุุประสงค์์ : พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและนวััตกรรมรวมทั้้�งส่่งเสริิมการตลาดพื้้�นที่่�ระเบีียง
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
รายละเอีียด : เป็็นโครงการภายใต้้แผนงานบููรณาการระดัับภาค
ตะวัันออกปีีงบประมาณ 2563 โดยมีีโครงการย่่อย ได้้แก่่ โครงการฝึึกอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดทำำ�ระบบคุุณภาพ ISO/IEC 17025:2017
ดำำ�เนิินการฝึึกอบรมจำำ�นวน 7 หลัักสููตร ณ อาคาร 26 คณะวิิทยาศาสตร์์ ศรีีราชา
โดยกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็น สถานประกอบการภาครััฐและเอกชนในเขตอุุตสาหกรรม
ภาคตะวัันออก ดัังนี้้�
1. หลัักสููตรข้้อกำำ�หนด ISO/IEC 17025:2017 วัันที่่� 20 – 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ผู้้�เข้้าร่่วมอบรม 58 คน
2. หลัักสููตรการจััดทำำ�เอกสารในระบบคุุณภาพตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025:2017 วัันที่่� 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรม 14 คน
3. หลัักสููตรสถิิติสำิ �ำ หรัับงานวิิเคราะห์์ทดสอบการใช้้งานและการสอบ
เทีียบเครื่่�องมืือและการตรวจสอบเครื่่�องมืือระหว่่างการใช้้งาน วัันที่่� 5 – 6 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563 จำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรม 21 คน

147

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
	ชื่่�อโครงการ : โครงการแจกเจลป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรน่่า
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้บุุคลากรและนิิสิิตได้้รัับความรู้้�และวิิธีีการในการดููแลและ
ป้้องกัันตนเองจากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
2. เพื่่�อให้้บุุคลากรและนิิสิิตร่่วมกิิจกรรมจิิตอาสาผลิิตเจลล้้างมืือ
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดไวรััสโควิิด-19
รายละเอีียด : จััดกิิจกรรมให้้ความรู้้� และการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของไวรััสโควิิด -19 เมื่่�อวัันที่่� 3 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 1 อาคารบริิการ
วิิทยาการ ผู้้�บรรยายจากสำำ�นักั งานควบคุุมโรคที่่� 6 จัังหวััดชลบุุรีี กลุ่่�มเป้้าหมาย
ผู้้�เข้้าอบรม ได้้แก่่ บุุคลากร นิิสิิตและผู้้�สนใจ จำำ�นวน 100 คน

	ชื่่�อโครงการ : สรรค์์สร้้างแหล่่งเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง โรงเรีี ย น
บ้้านชากยายจีีนเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อแสดงความจงรัั ก ภัั ก ดีี แ ละสำำ �นึ ึ ก ในพระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
2. เพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียงสู่่�การปฏิิบััติิ
3. เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างบุุคลากร นิิสิิต คุุณครูู นัักเรีียน
ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์โรงเรีียนในการใช้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
เศรษฐกิิจพอเพีียง
4. เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกด้้านจิิตอาสาให้้แก่่ บุุคลากร นิิสิิต คุุณครูู
นัักเรีียน ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
รายละเอีียด : บรรยายแนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจ
พอเพีียงและทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิโดยมีีฐานกิิจกรรมจำำ�นวน 9 ฐาน ได้้แก่่
ฐานบ่่อเลี้้�ยงปลาดุุก ฐานเพาะเห็็ดนางฟ้้า ฐานเพาะชำำ�/ไม้้ประดัับ ฐานสวนสมุุนไพร
ฐานสวนแคคตััส ฐานผัักสวนครััว/ผัักมีีระดัับ ฐานปุ๋๋�ยหมััก ฐานน้ำำ��หมัักชีีวภาพ
ฐานการเพิ่่�มมููลค่่าจากขยะ ให้้แก่่อาจารย์์และนัักเรีียน และนิิสิติ ม.เกษตรศาสตร์์
จำำ�นวน 123 คน ณ โรงเรีียนบ้้านชากยายจีีน หมู่่� 8 ถนนสุุขาภิิบาล 8 บ้้านชาก
ยายจีีน ตำำ�บลทุ่่�งสุุขลา อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี วัันที่่� 18 – 20 สิิงหาคม
พ.ศ. 2563
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3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
ชื่่�อโครงการ : โครงการให้้ความรู้้�และป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด-19
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้บุุคลากรและนิิสิิตได้้รัับความรู้้�และวิิธีีการในการดููแลและ
ป้้องกัันตนเองจากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
2. เพื่่�อให้้บุุคลากรและนิิสิิตร่่วมกิิจกรรมจิิตอาสาผลิิตเจลล้้างมืือ
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดไวรััสโควิิด-19
รายละเอีียด : การผลิิตเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ จำำ�นวน 1,000 หลอด
โดยบุุคลากร อาจารย์์และนิิสิิตจิิตอาสา ในวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
ณ อาคาร 26 อาคารเรีียนและปฏิิบััติิการพื้้�นฐานวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อแจกจ่่ายให้้ประชาชน และส่่งมอบเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์
ให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ดัังนี้้�
1. สำำ �นัักงานวิิ ทยาเขตศรีี ราชา มหาวิิ ทยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ 2. เทศบาล
นครแหลมฉบััง 3. โรงพยาบาลแหลมฉบััง 4. สถานีีวิทิ ยุุ กองทััพเรืือ อำำ�เภอสััตหีีบ
5. เลขานุุการของชุุมชนต่่างๆ ของแหลมฉบััง

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
	ชื่่�อโครงการ : เก็็บขยะออกจากนิิเวศเพื่่�อทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ วััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น
ชุุมชนริิมทะเล ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563
วััตถุุประสงค์์ :
1. ดำำ�เนิินกิิจกรรมทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ ศิิลปวััฒนธรรม ช่่วยเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้กัับชุุมชนในพื้้�นที่่�รายรอบสถาบััน
2. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อปลููกฝัังค่่านิิยมหลััก IDKU ของมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ แ ก่่ นิิ สิิ ต
3. จััดกระบวนการเรีียนรู้้�จากพื้้�นที่่�จริิงแก่่นิิสิิต สามารถกำำ�จััดขยะ
ออกจากนิิเวศ รวมถึึงแนวทางการจััดการขยะในอนาคตแก่่ชุุมชนเพื่่�อพััฒนา
อย่่ า งยั่่�งยืื น ต่่ อ ไป
รายละเอีียด : จััดเก็็บขยะร่่วมกััน บริิเวณแหลมฉบััง และคััดแยก
ประเภทขยะ นัับจำำ�นวน จดบัันทึึก ณ ชุุมชนริิมทะเลบริิเวณใกล้้เคีียงวิิทยาเขต
ศรีีราชา ระหว่่างวัันที่่� 1 - 10 มีีนาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นนิิสิิต
สาขาบััญชีีบริิหาร ที่่�ลงทะเบีียนรายวิิชาศาสตร์์แห่่งแผ่่นดิิน จำำ�นวน 225 คน
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กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค
ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มให้้แก่่เทศบาลนครแหลมฉบััง
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้เทศบาลนครแหลมฉบัังนำำ�ไปใช้้ในกิิจกรรม
ประเพณีีรัับท้้องข้้าว อััญเชิิญแม่่โพสพคืืนนา ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2562
และงานวัันสาธิิตชวนเด็็กไทย ปลููกข้้าว ปลููกใจ สืืบสานอาชีีพการทำำ�นา
ประจำำ�ปีี 2563
รายละเอีียด : นำำ�น้ำำ��ดื่่�มไปมอบให้้แก่่เทศบาลนครแหลมฉบััง ณ ศููนย์์
เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง เทศบาลนครแหลมฉบััง ชุุมชนบ้้านหนองคล้้าเก่่า
จำำ�นวน 3 ครั้้�ง ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 วัันที่่� 9 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�ม จำำ�นวน 300 ขวด
เพื่่�อใช้้กิจิ กรรมงานประเพณีีรับั ท้้องข้้าว อััญเชิิญพระแม่่โพสพคืืนนา ประจำำ�ปีี
2562
ครั้้�งที่่� 2 วัันที่่� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�ม จำำ�นวน
500 ขวด เพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมงานวัันสาธิิตชวนเด็็กไทย ปลููกข้้าว ปลููกใจ สืืบสาน
อาชีีพการทำำ�นา ประจำำ�ปีี 2563
ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 22 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�ม จำำ�นวน
360 ขวด เพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมงานประเพณีีรับั ท้้องข้้าว อััญเชิิญพระแม่่โพสพคืืนนา
ประจำำ�ปีี 2563

สำ�นักงานวิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมผู้้�บริิหารพบชุุมชน
วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศรีีราชา ได้้มีีโอกาสสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชน 2. เพื่่�อให้้บุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ศรีีราชา มีีจิิตสาธารณะต่่อสัังคม 3. เพื่่�อให้้ชุุมชน
เกิิดความพึึงพอใจภาคภููมิิใจ ศรััทธา เชื่่�อมั่่�นในการจััดการศึึกษา
รายละเอีียด : การพััฒนามหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต
ศรีีราชา มุ่่�งเน้้นการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับชุุมชน ทั้้�งทางด้้านวิิชาการและ
การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชน เพื่่�อให้้การอยู่่�ร่่วมกัันพึ่่�งพาอาศััยกััน
เป็็นไปด้้วยดีี จึึงได้้จััดกิิจกรรมผู้้�บริิหารพบผู้้�นำำ�ชุุมชนและหน่่วยงานราชการ
เพื่่�อรัั บ ฟัั ง ปัั ญ หาและแลกเปลี่่�ยนเรีี ย นรู้้�ระหว่่ า งหน่่ ว ยงานและชุุ ม ชน
เพื่่�อพััฒนาชุุมชนโดยรอบมหาวิิทยาลััย ในวัันอัังคารที่่� 29 กัันยายน พ.ศ. 2563
โดยมีีหน่่วยงานเทศบาลศรีีราชา สถานีีตำำ�รวจแหลมฉบััง และชุุมชนรอบ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ศรีีราชาเข้้าร่่วม
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมฝึึกอบรมวิิชาชีีพแก่่ชุมุ ชน (กุ้้�งเหยีียด, ปลากะพง
แดดเดีียว, ซอสอเนกประสงค์์, ซอสผััดไทย, ซอสกะเพรา)
วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้กลุ่่�มแม่่บ้้าน สตรีี ผู้้�ว่่างงาน ผู้้�สููงอายุุ
ผู้้�ด้อ้ ยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่่�วไป ได้้มีคี วามรู้้�เกี่่�ยวกัับการประกอบ
อาชีีพอิิสระ 2. เพื่่�อให้้กลุ่่�มแม่่บ้า้ น สตรีี ผู้้�ว่า่ งงาน ผู้้�สูงู อายุุ ผู้้�พิิการ ผู้้�ด้้อยโอกาส
และเยาวชน และประชาชนทั่่�วไป สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประกอบอาชีีพสร้้างรายได้้
ให้้แก่่ตนเองและครอบครััวได้้
รายละเอีี ย ด : ฝึึ ก อบรมให้้ ชุุ ม ชนและผู้้�ที่่�สนใจ นำำ � ความรู้้�ไป
ประกอบอาชีีพ ในวัันพุุธที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 อาคารเรืือนไม้้ คณะ
เศรษฐศาสตร์์ ศรีีราชา โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม ทั้้�งสิ้้�น 43 คน

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : โครงการแจกเจลป้้ อ งกัั น การแพร่่ ร ะบาดของ
โรคติิ ดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
วััตถุุประสงค์์ :
1. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ และบุุคลากรตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรคทางผิิวสััมผััส
2. เพื่่�อให้้ประชาชนโดยรอบมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต
ศรีีราชา สามารถป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรคทางผิิวสััมผััส
รายละเอีียด : สำำ�นักั งานวิิทยาเขตศรีีราชาร่่วมกัับคณะวิิทยาศาสตร์์
ศรีีราชา จััดโครงการแจกเจลล้้างมืือป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรน่่าขึ้้�น เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
(COVID-19) และเชื้้�อโรคทางผิิวสััมผััสในช่่วงที่่�มีีสภาวะความเสี่่�ยงในการ
แพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็ว โดยจััดขึ้้�นในระหว่่างเดืือนมีีนาคม – มิิถุุนายน
พ.ศ. 2563 สามารถผลิิตเจลล้้างมืือ แจกให้้ชุมุ ชน หน่่วยงานภายนอก โรงเรีียน
เทศบาล ค่่ายทหาร และโรงพยาบาล จำำ�นวน 1,564 ชิ้้�น
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชื่่�อโครงการ : โครงการเพิ่่�มข้้าว “สร้้างคุุณค่่าร่่วม...เพิ่่�มผลผลิิตข้้าว
อย่่างยั่่�งยืืน”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าเกษตรให้้มีผี ลผลิิตที่่�สููงขึ้้�นและมีีคุณ
ุ ภาพ
ตามความต้้องการของตลาด
รายละเอีียด : คณะทรััพยากรธรรมชาติิและอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร ได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััทไทย
เซนทรััลเคมีี จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินงานโครงการเพื่่�อแก้้ปััญหาของเกษตรกร
โดยในวัันศุุกร์์ที่่� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้้�บริิหาร บุุคลากร และนิิสิติ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร และ กลุ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�
บริิษััท ไทยเซ็็นทรััลเคมีี จำำ�กััด (มหาชน) ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม”ลงแขกดำำ�นา”
ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมภายใต้้ความร่่วมมืือกัับภาคีี 3 ฝ่่าย คืือ บริิษััทไทยเซนทรััลเคมีี
จำำ�กัดั (มหาชน) เกษตรกรกลุ่่�มดาวล้้อมเดืือนสกลนคร และมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร โดยนำำ�นวััตกรรมเชิิงกระบวนการ
(Process Innovation) ด้้านการจััดการธาตุุอาหารพืืชเฉพาะพื้้�นที่่� (Site-specific
nutrient management) ไปช่่ ว ยเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพและคุุ ณ ภาพของข้้ า ว
(พัันธ์ุุ�ข้้าวดอกมะลิิ 105) ของจัังหวััดสกลนคร ทั้้�งนี้้�เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
เกษตรกรให้้ดีีขึ้้�น

2. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ :โครงการจััดทำำ�ต้น้ แบบกระบวนการการผลิิตอาหารปลอดภััย
สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ เพื่่�อเตรีียมการต้้าน โรค “โควิิด-19” ในเขตพื้้�นที่่�
จัังหวััดสกลนคร
วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อสร้้างต้้นแบบกระบวนการผลิิตอาหารปลอดภััย สำำ�หรัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์ และหน่่วยงานราชการต่่างๆ เตรีียมความพร้้อมในการ
รองรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ หรืือ โรค “โควิิด-19”
ในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดสกลนคร
รายละเอีียด : ในวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2563 บุุคลากร คณะทรััพยากรธรรมชาติิ
และอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ
จัังหวััดสกลนคร ได้้ร่ว่ มแรงร่่วมใจกัันจััดทำำ�ต้น้ แบบกระบวนการการผลิิตอาหารปลอดภััย
สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ และหน่่วยงานราชการต่่างๆ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ในการรองรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ หรืือ
โรค “โควิิด-19” ในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดสกลนคร โดยได้้นำ�ำ อาหารที่่�ผลิิตจากกระบวนการ
ต้้นแบบ ไปมอบให้้แก่่ตัวั แทนบุุคลากรทางการแพทย์์ของโรงพยาบาลศููนย์์สกลนคร
เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ และร่่วมเป็็นอีีกหนึ่่�งแรงในการ
สนัับสนุุนการผลิิตอาหารปลอดภััย รวมทั้้�งถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�จากกระบวนการ
ดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว ไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อร่่วมกัันสนัับสนุุนให้้บุุคลากร
ทางการแพทย์์ได้้ปฏิิบััติิงานอย่่างเต็็มกำำ�ลััง
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่่�อโครงการ : โครงการกิิจกรรมรณรงค์์ลดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
COVID-19 ผลิิต Alcohol Gel ล้้างมืือมอบให้้แก่่ชุุมชน
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อสร้้ างจิิ ตสำำ�นึึ กให้้นิิสิิตและบุุ คลากรตระหนัั กถึึ ง
ความเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชนมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมผ่่าน กิิจกรรมจิิตอาสาภายใต้้
พื้้�นฐานความรู้้�ทางวิิชาการเพื่่�อช่่วยเหลืือ และแก้้ปััญหาสัังคม
รายละเอีียด : คณะทรััพยากรธรรมชาติิและอุุตสาหกรรมเกษตรมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร ประเมิินสถานการณ์์
ถึึงความพร้้อมของอััตราการผลิิตบนพื้้�นฐานปััจจััยที่่�มีีอยู่่�ของคณะที่่�มีีวัตั ถุุดิบิ สามารถ
ผลิิตแอลกอฮอล์์เจล และแอลกอฮอล์์สเปรย์์ ได้้ทั้้�งหมด 300 ลิิตร แบ่่งบรรจุุใส่่ขวด
ขนาด 60 มิิลลิิลิิตร แจกจ่่ายได้้ทั้้�งสิ้้�น 5,000 ขวด ไปตามชุุมชน และสถานที่่�ต่่างๆ
ในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดสกลนคร ได้้แก่่ โรงเรีียนเครืือข่่าย 17 โรงเรีียน เช่่น โรงเรีียน
ชุุมชนเชีียงเครืือราษฎร์์รัังสรรค์์ โรงเรีียนบ้้านดอนเชีียงบาน โรงเรีียนวิิถีีธรรมแห่่ง
มหาวิิทยาลััยราชภััฎสกลนคร ฯลฯ สถานีีขนส่่งจัังหวััดสกลนคร สถานีีขนส่่ง
ตำำ�บลท่่าแร่่ ตลาดนััดชุุมชน สำำ�นัักงานไปรษณีีย์์จัังหวััดสกลนคร ศููนย์์กู้้�ภััยจัังหวััด
สกลนคร อสมท.จัังหวััดสกลนคร ผู้้�ร่่วมงานกิิจกรรม วิ่่�ง Visual Run ถนนผ้้าคราม
ชุุมชนวััดธาตุุเชิิงชุุม สมาคมผู้้�สื่่�อข่่าวจัังหวััดสกลนคร เป็็นต้้น เพื่่�อบรรเทาวิิกฤต
การแพร่่ระบาดของโคโรน่่าไวรััส และเจลแอลกอฮอล์์ขาดแคลนในท้้องตลาด และ
มีีราคาสููง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการส่่งเสริิมการจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแบบ
มีีส่่วนร่่วมเพื่่�อการควบคุุมและลดมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อสร้้างแนวทางการควบคุุม ดููแล แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
ในพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ��หนองหารแบบมีีส่ว่ นร่่วมและควบคุุมคุุณภาพน้ำำ�� ณ แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
ต้้นน้ำำ��หนองหาร เพื่่�อลดปริิมาณขยะอิินทรีีย์ที่่�ต้
์ อ้ งนำำ�ไปกำำ�จัดั ณ แหล่่งเกิิดร้้อยละ 80
ของชุุมชนที่่�มีีศููนย์์ และสร้้างศููนย์์เครืือข่่ายการจััดการขยะอิินทรีีย์์ศููนย์์พััฒนาการ
จััดการขยะอิินทรีีย์์ชุุมชน โดยการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมใน
จัังหวััดนครพนม และมุุกดาหาร
รายละเอีียด : การดำำ�เนิินการโครงการ ประกอบด้้วย 2 กิิจกรรมดัังนี้้�
1. กิิจกรรมให้้ความรู้้�โดยการอบรมการเฝ้้าระวัังคุุณภาพน้ำำ��จากแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ
ณ พื้้�นที่่�จัังหวััดสกลนคร ระหว่่างวัันที่่� 11 กรกฎาคม - 29 สิิงหาคม พ.ศ. 2563
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด 827 คน 2. กิิจกรรมการขยายศููนย์์การจััดการขยะอิินทรีีย์์
ศููนย์์พััฒนาการจััดการขยะอิินทรีีย์์ชุุมชนโดยการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ที่่�เหมาะสม ณ พื้้�นที่่�จัังหวััดนครพนมและจัังหวััดมุุกดาหาร ในระหว่่างวัันที่่� 19
กรกฎาคม - 8 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมดจำำ�นวน 1,429 คน

153

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่่�อโครงการ : นวััตกรรมการเตรีียมดิินมีีชีีวิิต เพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพ
เกษตรกรในการทำำ�เกษตรแบบอิินทรีีย์์ ณ บ้้านโคกกลาง ตำำ�บลจุ่่�มจััง อำำ�เภอกุุฉินิ ารายณ์์
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเป็็นการเผยแพร่่องค์์ความรู้้� ของมหาวิิทยาลััย และ
เพื่่�อแก้้ปััญหาความยากจน ความเหลื่่�อมล้ำำ�� และปััญหาคุุณภาพชีีวิิตในชุุมชน
อย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้นิสิิ ติ ได้้เรีียนรู้้�และถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ไปสู่่�ท้้องถิ่่�น
และสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือที่่�ดีีระหว่่างท้้องถิ่่�นและมหาวิิทยาลััย
รายละเอีียด : จากการดำำ�เนิินโครงการดิินมีีชีวิี ิต ภายใต้้โครงการยุุวชน
สร้้างชาติิ ในระหว่่างวัันที่่� 1 - 8 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ในเขตพื้้�นที่่�บ้้านโคกกลาง
ตำำ�บลจุ่่�มจััง อำำ�เภอกุุฉิินารายณ์์ จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการจำำ�นวน
62 คนประกอบอาชีีพทำำ�นา ทำำ�สวน ทำำ�ไร่่ เป็็นส่่วนใหญ่่เดิิมมีีระบบการเพาะปลููก
แบบเคมีีอิินทรีีย์์ เนื่่�องจากง่่ายต่่อการดููแล และได้้ผลผลิิตที่่�เร็็วกว่่าเกษตรอิินทรีีย์์
ส่่วนใหญ่่ใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิและรอให้้ฝนตกตามฤดููกาลจึึงจะมีีน้ำำ��ใช้้
ในทางการเกษตร จากการลงพื้้�นที่่�ครั้้�งนี้้�เกษตรกรให้้ความสนใจเป็็นอย่่างมาก
ในการปรัับปรุุงดิินและวิิธีกี ารทำำ�ปุ๋๋ย� แบบใหม่่ มีีความสนใจที่่�จะหัันมาทำำ�การเกษตร
แบบเกษตรอิินทรีีย์์มากขึ้้�น หลัังจากที่่�ได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับโครงการดิินมีีชีีวิิต
เนื่่�องจากมีีขั้้�นตอนการทำำ�ที่่�ง่า่ ยและไม่่ซัับซ้้อน

1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพเกษตรกร ด้้วยนวััตกรรม
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อต่่อยอดองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนวััตกรรมการกำำ�จัดั ขยะอิินทรีีย์์
โดยหนอนแมลงวัันลาย ให้้เกษตรกรลดรายจ่่าย เพิ่่�มรายได้้ และพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
ในชุุมชน
รายละเอีียด : โครงการนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อมุ่่�งเน้้นการต่่อยอดองค์์ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมมาช่่วยลดการซื้้�อปััจจััยการผลิิตทางการเกษตร
อัันจะก่่อให้้เกิิดการพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน มีีกลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ เกษตรกรในหมู่่�บ้า้ น
โนนศาลาและหมู่่�บ้้านใกล้้เคีียง จำำ�นวน 20 - 30 ครััวเรืือน โดยจััดการอบรมถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�เมื่่�อวัันที่่� 28 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ บ้้านโนนศาลา หมู่่� 12 อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสกลนคร นอกจากนี้้�ทางโครงการ มีีความประสงค์์จะจััดตั้้�งศููนย์์ส่่งเสริิม
และพััฒนาศัักยภาพเกษตรกร เพื่่�อสาธิิตวิิธีกี ารทำำ�เกษตรที่่�ปลอดภััยและครบวงจร
มีีการบริิหารจััดการศููนย์์ฯ คล้้ายแบบของสหกรณ์์์ โดยสมาชิิกทุุกคนเป็็นเจ้้าของ
รููปแบบของการดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั โดยการเพาะเลี้้�ยงหนอนแมลงวัันลายเพื่่�อกำำ�จัดั
ขยะอิินทรีีย์์ในชุุมชน แล้้วนำำ�หนอนแมลงวัันลายมาทดลองผลิิตเป็็นอาหารสััตว์์
โดยจะทดลองผลิิตอาหารไก่่ไข่่ก่อ่ น และให้้สมาชิิกที่่�สนใจเลี้้�ยงไก่่ไข่่ นำำ�ไก่่ไข่่ไปเลี้้�ยง
ครััวเรืือน การเลี้้�ยงกบ เลี้้�ยงปลา ปลููกผััก มาทดลองที่่�ศููนย์์ได้้ และหากมีีปััญหา
สามารถมาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันที่่�ศููนย์์ นอกจากนี้้� ในโครงการวิิจััยจะทำำ�การ
ศึึกษาการเผาถ่่านไบโอชาร์์ เพื่่�อนำำ�มาผสมกัับมููลไก่่ ทำำ�เป็็นมููลไก่่คุณ
ุ ภาพ เพื่่�อนำำ�ไป
ใช้้กัับพืืชผััก และจำำ�หน่่ายต่่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

ชื่่�อโครงการ : ส่่งเสริิมอััจฉริิยภาพนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อย
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ ที่่�ดีีทางวิิทยาศาสตร์์กับั นัักเรีียนระดัับ
ปฐมวััยและประถมศึึกษา
รายละเอีียด : คณะวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร ร่่วมกัับโรงเรีียน
เทศบาลตำำ�บลเชีียงเครืือ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสกลนคร จััดโครงการส่่งเสริิมอััจฉริิยภาพ
นัักวิิทยาศาสตร์์น้อ้ ย เป็็นการพััฒนางานการเรีียนการสอนของมหาวิิทยาลััยร่่วมกัับ
โรงเรีียนเพื่่�อให้้นิิสิิตได้้ฝึึกทัักษะและประสบการณ์์นำำ�ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์
ที่่�พบเห็็นในชีีวิิตประจำำ�วัันไปสาธิิตให้้กัับนัักเรีียนระดัับปฐมวััยและประถมศึึกษา
ได้้สนุุกกัับการทดลอง เรีียนรู้้�กระบวนการคิิดทางวิิทยาศาสตร์์ มีีนิสิิ ติ เข้้าร่่วมโครงการ
ประมาณ 80 คน นัักเรีียนประมาณ 300 คน เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรีียนเทศบาลเชีียงเครืือ

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : ผลิิตเจลแอลกอฮอล์์ ให้้ทางจัังหวััดเพื่่�อลดการแพร่่
ระบาดของโรคติิดต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 หรืือ Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อส่่งเสริิมการทํําความสะอาดมืือสำำ�หรัับใช้้ในกรณีี
ไม่่สะดวกในการล้้างมืือด้้วยน้ำำ��และสบู่่� ช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการรัับเชื้้�อโรคที่่�มืือ
ลดความเสี่่�ยงเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า หรืือโควิิด 19 (COVID-19) ทั้้�งยัังเพื่่�อหยุุดยั้้�ง
การแพร่่เชื้้�อโรคต่่างๆ และป้้องกัันไม่่ใช้้เชื้้�อโรคต่่างๆ เข้้าสู่่�ร่่างกายได้้
รายละเอีียด : ตามนโยบายจากผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสกลนคร มอบหมายให้้
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร ผลิิตเจล
แอลกอฮอล์์ ให้้ทางจัังหวััดเพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
หรืือ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือของจัังหวััด
สกลนคร อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
จำำ�นวน 30,000 ลิิตร ดัังนี้้�
1. เทศบาลนครสกลนคร จำำ�นวน 3,000 ลิิตร โดยส่่งมอบเจลแอลกอฮอล์์
(ส่่งจริิง เกิินมา 360 ลิิตร)
- ครั้้�งที่่� 1 ในวัันอัังคารที่่� 24 มีีนาคม พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 2,000 ลิิตร
- ครั้้�งที่่� 2 ในวัันพุุธที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 1,360 ลิิตร
2. อบจ.สกลนคร จำำ�นวน 27,000 ลิิตร
- วัันเสาร์์ที่่� 4 เมษายน พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 8,000 ลิิตร
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- วันอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน 2,000 ลิตร
(อำ�เภอเจริญศิลป์)
- วันจันทร์ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน 1,240 ลิตร
(62 แกลลอน) อำ�เภอโพนนาแก้ว
- วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน 1,240
ลิตร (62 แกลลอน) อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ
- วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน 2,700
ลิตร (135 แกลลอน) อำ�เภอเมืองสกลนคร
- วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน 3,440 ลิตร
(อำ�เภอพรรณานิคม จำ�นวน 2,200 ลิตร และอำ�เภอภูพาน
จำ�นวน 1,240 ลิตร)
- วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน 6,500 ลิตร
(อำ�เภอบ้านม่วง อำ�เภอวานรนิวาส และอำ�เภอคำ�ตากล้า)
- วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน 1,880 ลิตร
(อำ�เภออากาศอำ�นวย)

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่่�อโครงการ : ผลิิต Face Shield สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ภายใน
จัังหวััดสกลนคร
วััตถุุประสงค์์ : เนื่่�องจากในสถานการณ์์ COVID-19 บุุคลากรทางการแพทย์์
มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�สุุด Face Shield เป็็นหน้้ากากชนิิดปกป้้องทั้้�งใบหน้้า เพื่่�อป้้องกััน
ละอองฝอยจากสารคััดหลั่่�ง ผลิิตโดยใช้้เครื่่�อง 3D printer ใช้้วััสดุุ PLA มีีส่่วนผสม
ของวััสดุุจากธรรมชาติิ ทำำ�ให้้น้ำำ��หนัักเบา ทำำ�ความสะอาดง่่าย ลดการสะสมของ
แบคทีีเรีีย สำำ�หรัับแจกบุุคลากรทางการแพทย์์ในจัังหวััดสกลนคร
รายละเอีียด : คณะวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร ได้้นำ�ำ เครื่่�องมืือ องค์์ความรู้้�
มาสร้้างสรรค์์ชิ้้�นงานเพื่่�อให้้การแพร่่ระบาดของโรคลดน้้อยลงได้้มีีแนวคิิดในการ
จััดทำำ� Face shield ให้้กับั บุุคลากรทางการแพทย์์ ด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิ ระบบ FDM
(Fused Deposition Modeling) คืือการขึ้้�นรููปชิ้้�นงานด้้วยเส้้นพลาสติิก โดยเส้้นพลาสติิก
PLA หรืือ Polylactic-acid เป็็นพลาสติิกได้้มาจากส่่วนผสม วััตถุุทางธรรมชาติิ
เช่่น ส่่วนประกอบข้้าวโพด หรืือ ธััญพืืช เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ขึ้้�นรููปง่่าย น้ำำ��หนัักเบา
แต่่ต้อ้ งระวัังไม่่ทนต่่อการบิิดและการดึึง นอกจาก Face shield ยัังมีีแนวคิิดที่่�จะผลิิต
สายคล้้องหููหน้้ากากอนามััย เพื่่�อลดการเสีียดสีีหลัังใบหููด้้วยการส่่งมอบหน้้ากาก
KUSE Face Shield ให้้แก่่
1. โรงพยาบาลเต่่างอย 15 อััน (3 เมษายน พ.ศ. 2563) 2. สถานพยาบาล มก.ฉกส. 8 อััน (3 เมษายน พ.ศ. 2563) 3. โรงพยาบาลศููนย์์สกลนคร
30 อััน (14 เมษายน พ.ศ. 2563) 4. โรงพยาบาลค่่ายกฤษณ์์ 20 อััน (14 เมษายน พ.ศ. 2563) 5. ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสกลนคร 45 อััน
(23 เมษายน พ.ศ. 2563) 6. โรงเรีี ย นราชประชานุุ เ คราะห์์ 53 อ.พรรณานิิ ค ม จ.สกลนคร 100 อัั น (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
7. คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ ภายในวิิทยาเขตฯ 20 อััน (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 8. ฝ่่ายอาคารและสถานที่่� ภายในวิิทยาเขตฯ
30 อััน (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
	ชื่่�อโครงการ : ส่่งมอบ Mask fitter และ model ปากแหว่่งเพดาน
โหว่่ ให้้แก่่โรงพยาบาลศููนย์์สกลนคร
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้กับั บุุคลากรทางการแพทย์์ เนื่่�องจาก
สถานการณ์์ COVID-19 โดยการส่่งมอบอุุปกรณ์์กระชัับหน้้ากาก Mask fitter เป็็นอุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้สวมครอบหน้้ากากอนามััยที่่�จะทำำ�ให้้หน้้ากากอนามััยทำำ�งานได้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ลดการรั่่�วไหล และทำำ�ให้้หายใจได้้สะดวกมากขึ้้�นเทีียบกัับการใช้้งานหน้้ากากอนามััย N95
ซึ่่�งชิ้้�นงานมีีการคำำ�นวณตามค่่าเฉลี่่�ยกระดููกใบหน้้าของมนุุษย์์หลายประเภทด้้วยกััน
รายละเอีียด : วัันอัังคารที่่� 16 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 คณะวิิทยาศาสตร์์
และวิิ ศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิ ทยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ วิิ ทยาเขตเฉลิิ มพระเกีียรติิ
จัังหวััดสกลนคร ส่่งมอบอุุปกรณ์์กระชัับหน้้ากาก Mask fitter 200 ชิ้้�น และ model
ปากแหว่่งเพดานโหว่่ ให้้แก่่โรงพยาบาลศููนย์์สกลนคร พร้้อมทั้้�งประชุุมหารืือ
ความร่่ ว มมืื อ ทางวิิ ช าการร่่ ว มกัั น ในอนาคต ทั้้�งนี้้� คณะฯ ยิิ น ดีี เ ป็็ น อย่่ า งยิ่่�ง
ที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของความร่่วมมืือระหว่่างมหาวิิทยาลััยและโรงพยาบาลศููนย์์
สกลนคร

156

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่่�อโครงการ : กิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการให้้ความรู้้�ในการ
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และการจััดทำำ�หน้้ากากผ้้า พร้้อม
แอลกอฮอล์์เจลล้้างมืือ
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อป้้องกัันตนเอง ในโครงการป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคติิดต่่อจากคนสู่่�คน และโรคติิดต่่ออุุบััติิใหม่่ ในเขตเทศบาล
นครสกลนคร ไวรััส COVID-19
รายละเอีียด : วัันอัังคารที่่� 10 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ภาควิิชา
วิิทยาศาสตร์์ทั่่�วไปให้้ความรู้้�ทำำ�เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือในสถานการณ์์
COVID-19 แก่่คณาจารย์์และบุุคลากรโรงเรีียนเทศบาล 4 “ รััฐประชานุุเคราะห์์”
ตำำ�บลธาตุุเชิิงชุุม เทศบาลนครสกลนคร จัังหวััดสกลนคร

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการ “สาสุุขรวมใจรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม”
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร
ธรรมชาติิ ซึ่่�งจััดสร้้างฝายทดน้ำำ��จำ�ำ นวน 3 แห่่ง แนวป้้องกัันไฟป่่าความยาว
2 กิิโลเมตร และโป่่งเทีียมเพื่่�อเป็็นแหล่่งอาหารของสััตว์์ป่า่ จำำ�นวน 5 แห่่ง
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายนิิสิิตนัักศึึกษาสาธารณสุุขศาสตร์์และ
วิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพมหาวิิทยาลััยต่่างๆในภููมิภิ าคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและ
เป็็นการปลููกฝัังความเป็็นจิิตอาสา รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
รายละเอีียด : นิิสิติ คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มก.ฉกส.เข้้าร่่วม
โครงการฯ ในวัันที่่� 4 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อุุทยานแห่่งชาติิผาหมอก
มิิวาย อำำ�เภอหนองพอก จัังหวััดร้้อยเอ็็ด
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ชื่่�อโครงการ : โครงการดาวล้้อมเดืือน สกลนคร
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกษตรลููกค้้าได้้รับั การตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้น
และตรวจสารเคมีีตกค้้างในร่่างกาย และส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตเกษตรกร โดยการ
ให้้ความรู้้�ในการดููแลสุุขภาพร่่างกาย เป็็นการคืืนความสุุข คืืนสุุขภาพด้้วยการ
มอบสุุขภาพที่่�ดีีให้้เกษตรกรลููกค้้า
รายละเอีียด : ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขาธาตุุนาเวง ร่่วมกัับคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร ขัับเคลื่่�อนภารกิิจโครงการดาวล้้อม
เดืือน สกลนคร ในกิิจกรรมเกษตรสุุขภาพดีีกัับ ธ.ก.ส. วัันที่่� 4 กัันยายน พ.ศ. 2563
ณ บริิเวณหน้้า ธ.ก.ส.สาจาธาตุุนาเวง บ้้านธาตุุ ตำำ�บลธาตุุนาเวง อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสกลนคร

2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�

	ชื่่�อโครงการ : โครงการสร้้างผู้้�นำำ�สุุขภาพคณะสาธารณสุุขศาสตร์์
ประจำำ�ปีี 2563
	วััตถุุประสงค์์ : การอบรม การสอนการฟื้้ �นฟูู สุุขภาพทางด้้านการ
ปฐมพยาบาลผู้้�บาดเจ็็บ การ CPR และช่่วยเหลืือผู้้�บาดเจ็็บเบื้้�องต้้น
รายละเอีียด : นิิสิิตเข้้าร่่วมโครงการ โดยได้้รัับเกีียรติิจากวิิทยากร
โรงพยาบาลศููนย์์สกลนคร ในการสอนการฟื้้น� ฟููสุขุ ภาพทางด้้านการปฐมพยาบาล
ผู้้�บาดเจ็็บ การCPR และช่่วยเหลืือผู้้�บาดเจ็็บเบื้้�องต้้น ณ ห้้องปฏิิบัติั กิ ารสาธารณสุุข
อาคารสัังคมศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ อาคาร 20
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

ชื่่�อโครงการ : นิิสิิตอาสาคณะสาธารณสุุขศาสตร์์
วััตถุุประสงค์์ : ตรวจคััดกรองและวััดอุุณหภููมิร่ิ า่ งกายตามมาตรการการ
ป้้องกัันการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19)
รายละเอีียด : นิิสิติ อาสาคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ร่ว่ มกัับสถานพยาบาล
และเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ตรวจคััดกรองและ
วััดอุุณหภููมิิร่่างกายตามมาตรการการป้้องกัันการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริิเวณทางเข้้าประตูู1 มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิจัังหวััดสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. กิิจกรรมด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม

	ชื่่�อโครงการ : โครงการสกลนครเมืืองแห่่งครามโลก
	วััตถุุประสงค์์ : 1. การพััฒนานวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อร่่วมค้้นหาผลิิตภััณฑ์์
เด่่นของผู้้�ประกอบการ 2. การจััดทำำ�แผนธุุรกิิจชุุมชน 3. การค้้นหาอััตลัักษณ์์ชุมุ ชน
4. การสร้้างสื่่�อออนไลน์์ (Digital Marketing)
รายละเอีียด : พััฒนาทัักษะองค์์ความรู้้�ของผู้้�ประกอบการไทยในการ
สร้้างสรรค์์สินิ ค้้าและบริิการรููปแบบใหม่่ให้้มีจุี ดุ เด่่น เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของตลาด ยกระดัับศัักยภาพของสิินค้้าหนึ่่�งตำำ�บลหนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ (OTOP)
ไทยให้้ก้้าวไกลสู่่�สากล เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ พััฒนาฐานการผลิิตใหม่่
กระจายกิิจกรรมเศรษฐกิิจและความเจริิญสู่่�ภูมิู ภิ าคสร้้างความมั่่�นคงในพื้้�นที่่�ชายแดน
เชื่่�อมโยงกัับประเทศเพื่่�อนบ้้านทั้้�งด้้านการผลิิตร่่วมและช่่องทางการตลาดร่่วมกััน
มีีกลุ่่�มเป้้าหมายคืือกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนบ้้านหนองแข้้ ศููนย์์การเรีียนรู้้�ป้้าทุ้้�มป้้าไท้้
จำำ�นวน 6 ชุุมชน ตำำ�บลตองโขบ อำำ�เภอโคกศรีีสุุพรรณ จัังหวัักสกลนคร ณ ศููนย์์
การเรีียนรู้้�ป้้าทุ้้�มป้้าไท้้ ตำำ�บลตองโขบ อำำ�เภอโคกศรีีสุุพรรณ จัังหวััดสกลนคร
จำำ�นวน 60 คน ในระยะเวลาเดืือนมิิถุุนายน – สิิงหาคม พ.ศ. 2563
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : โครงการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ : มิิติิการจััดการ
ความรู้้�ภููมิิปััญญาผู้้�สููงอายุุ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
วัั ตถุุ ประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้นิิสิิตมีี แนวทางในการสร้้ างสัั มมาอาชีี พ
สร้้างความมั่่�นคง และพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของตนเองได้้ 2. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญั ของการสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม 3. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ นำำ�องค์์ความรู้้�/วััฒนธรรม/
ผลงานไปเผยเเพร่่ในชุุมชน
รายละเอีียด : กิิจกรรมการจััดการความรู้้�เกี่่�ยวกัับภููมิิปััญญาผู้้�สููงอายุุ
มีีการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้านภููมิปัิ ญ
ั ญาผู้้�สูงู อายุุ พร้้อมคืืนข้้อมููลสู่่�ชุุมชน
และจััดเวทีีเพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลให้้แก่่เทศบาลนครสกลนคร ชุุมชน ประชาชน
และผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป ณ ชุุมชนหนองแดง มะขามป้้อม นาเวง นาอ้้อย และศููนย์์
อเนกประสงค์์สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในเขตเทศบาลนครสกลนคร ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 23
ธัันวาคม พ.ศ. 2562 - มีีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มเป้้าหมายคืือนิิสิิตหลัักสููตร
รััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิตชั้้�นปีีที่่� 3 จำำ�นวน 42 คน และผู้้�นำำ�ชุุมชนพร้้อมทั้้�ง
ผู้้�สููงอายุุจากทั้้�ง 5 ชุุมชน ข้้างต้้น

	ชื่่�อโครงการ : การจััดหาแหล่่งเงิินทุุนพััฒนาข้้าวแตนน้ำำ��แตงโมเครืือธรรม
	วััตถุุประสงค์์ : 1. ถ่่ายทอดความรู้้�การบัันทึึกบััญชีี เพื่่�อทำำ�ให้้วิิสาหกิิจ
มีีความรู้้�เพีียงพอในการขยายธุุรกิิจในอนาคต 2. เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการขอ
วงเงิินจากสถาบัันการเงิินเพื่่�อขยายธุุรกิิจ
รายละเอีียด : อาจารย์์และนิิสิติ จากคณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดสกลนคร ได้้ให้้ความรู้้�
และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในการจััดทำำ�บััญชีีเพื่่�อให้้มีีระบบและมีีความน่่าเชื่่�อถืือ
มากยิ่่�งขึ้้�นให้้กัับวิิสาหกิิจชุุมชนข้้าวแตนน้ำำ��แตงโมเครืือธรรมบ้้านเชีียงเครืือ
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 88 หมู่่� 14 บ้้านเชีียงเครืือวััดใหญ่่ ตำำ�บลเชีียงเครืือ อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสกลนคร เป็็นวิิสาหกิิจชุุมชนขนาดเล็็กมีีแหล่่งเงิินทุุนทางเดีียว การจััดทำำ�
บััญชีีที่่�เป็็นระบบเพื่่�อขยายธุุรกิิจและเสนอขอแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มต่่อไป มีีเป้้าหมาย
ต้้องการขยายธุุรกิิจขอเงิินทุุนจากแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มนั้้�นคืือการกู้้�ยืืม
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ชื่่�อโครงการ : การบริิหารเงิินทุุนในการผลิิต วิิสาหกิิจชุุมชน Young
Smart Farmer คนสกลนคร
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อศึึกษาและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�แหล่่งเงิินทุุนและ
งบประมาณในการลงทุุนรวมถึึง วิิเคราะห์์ต้้นทุุนในการผลิิตและวิิเคราะห์์
งบทางการเงิินของวิิสาหกิิจชุุมชน young smart farmer สกลนคร
รายละเอีียด : การลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลทางการเงิินเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์
ต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ รวมถึึงพิิจารณาแหล่่งเงิินทุุน ของวิิสาหกิิจชุุมชน Young
Smart Farmer สกลนคร ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 251 หมู่่�ที่่� ถนน ตำำ�บลธาตุุเชิิงชุุม อำำ�เภอ
เมืืองสกลนคร จัังหวััดสกลนคร โดยกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนดัังกล่่าว มีีการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัันการเงิินและแบ่่งสััดส่่วน 30% นำำ�มาทำำ�วิสิ าหกิิจชุุมชน แบ่่งเป็็น 3 ธุุรกิิจ
คืือ ช้้อปอาหารปลอดภััย ดิินปลููก และมีีแผนที่่�จะทำำ�โมเดล ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับประดัับต้้นไม้้
ผลที่่�ได้้รับั โดยอาจารย์์นิิสิติ และวิิสาหกิิจชุุมชนได้้มีกี ารแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การวิิเคราะห์์
ทางการเงิิน กระบวนการผลิิตและขั้้�นตอนการทำำ�เกษตรในรููปแบบใหม่่ๆ ร่่วมกััน

	ชื่่�อโครงการ : ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิินเชื่่�อเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการยื่่�น
ขออนุุมััติิวงเงิินกัับธนาคาร วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มตุ๊๊�กตาผ้้าเช็็ดมืือจากผ้้าขาวม้้า
และผ้้าพื้้�นเมืือง บ้้านเหล่่าสำำ�ราญ ตำำ�บลโพนทอง อำำ�เภอเรณููนคร
	วััตถุุประสงค์์ : 1. ให้้ความรู้้�ในการทำำ�แผนธุุรกิิจของวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�ม
ตุ๊๊�กตาผ้้าเช็็ดมืือจากผ้้าขาวม้้า และผ้้าพื้้�นเมืือง เพื่่�อใช้้ในการของยื่่�นขออนุุมัติั เิ งิินกู้้�
จากสถาบัันการเงิิน 2. ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความสำำ�คัญ
ั การบัันทึึกรายรัับ - รายจ่่าย
และประโยชน์์ของการจดบัันทึึก 3. จััดทำำ�สมุุดบััญชีีบัันทึึกรายรัับ - รายจ่่าย
ให้้มีีการจดบัันทึึกที่่�ง่่ายและเป็็นระบบมากขึ้้�น
รายละเอีียด : อาจารย์์และนิิสิติ ได้้ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้า้ นการเงิิน
การทำำ�บััญชีีรายรัับ-รายจ่่าย และการขอสิินเชื่่�อ เพื่่�อที่่�จะช่่วยให้้กลุ่่�มวิิสาหกิิจนี้้�
สามารถขอยื่่�นกู้้� วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มตุ๊๊�กตาผ้้าเช็็ดมืือจากผ้้าขาวม้้าและผ้้าพื้้�นเมืือง
บ้้านเลขที่่� 82 หมู่่� 3 บ้้านเหล่่าสำำ�ราญ ตำำ�บลโพนทอง อำำ�เภอเรณููนคร จัังหวััดนครพนม
มีีสมาชิิกประมาณ 30 คน และมีีความรู้้�ด้้านสิินเชื่่�อและการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ
ประกอบการขอวงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิินต่่อไปมีีความประสงค์์ที่่�จะขอวงเงิิน
สิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิิน แต่่ยังั ขาดความรู้้�ด้า้ นสิินเชื่่�อและการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ
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ชื่่�อโครงการ : โครงการพััฒนาระบบการจััดทำำ�บัญั ชีีครััวเรืือน ตามแนวหลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง โดยการมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน OTOP
นวััตวิิถีี บ้้านนาแก้้ว
วััตถุุประสงค์์ : 1. เพื่่�อให้้ผู้้�บันั ทึึกบััญชีีครััวเรืือนทราบถึึงรายได้้ ค่่าใช้้จ่า่ ย
และหนี้้�สิินของตนและครอบครััว ทั้้�งรายละเอีียดและภาพรวม 2. เพื่่�อให้้ผู้้�บันั ทึึก
บััญชีีครััวเรืือนสามารถวิิเคราะห์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายของตนที่่�ได้้บัันทึึกไว้้แล้้ว
จะสามารถลดค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็น ทำำ�ให้้เกิิดการประหยััดและการออม และหากมีี
การใช้้จ่า่ ยเท่่าที่่�มีีก็จ็ ะไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดหนี้้�สิินจึึงสามารถแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินได้้อย่่างยั่่�งยืืน
3. เพื่่�อให้้สมาชิิกสามารถวางแผนการเงิิน การลงทุุนอย่่างง่่าย รวมถึึงการลดต้้นทุุน
การผลิิต
รายละเอีียด : อาจารย์์และนิิสิิต ได้้ให้้ความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ด้้านการวางแผนทางการเงิินโดยการจััดทำำ�บััญชีีครััวเรืือน เพื่่�อให้้ทราบถึึง ต้้นทุุน
รายได้้ ยอดเงิินคงเหลืือ กำำ�ไร ในการผลิิตที่่�แท้้จริิงให้้กัับ วิิสาหกิิจชุุมชน OTOP
นวััตวิิถีี บ้้านนาแก้้ว และสมาชิิกกลุ่่�มผ้้าทอบ้้านนาแก้้ว ตั้้�งอยู่่�ที่่�หมู่่�ที่่� 1 บ้้านนาแก้้ว
ตำำ�บลนาแก้้ว อำำ�เภอโพนนาแก้้ว จัังหวััดสกลนคร เพื่่�อการทำำ�บััญชีีครััวเรืือน
ที่่�เป็็นระบบ ทำำ�ให้้สามารถวิิเคราะห์์รายได้้และต้้นทุุนที่่�ชััดเจน ทราบถึึงผลกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนที่่�แน่่นอน ซึ่่�งอาจนำำ�มาสู่่�ความมั่่�นคงทางการเงิินต่่อไปในอนาคต

	ชื่่�อโครงการ : จิิตอาสาทำำ�แนวกัันไฟจากใจบััญชีี ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2562
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อส่่งเสริิม สร้้างจิิตสำำ�นึกึ ให้้นิสิิ ติ ภาควิิชาการเงิินและ
การบััญชีีได้้ทำ�กิ
ำ จิ กรรมที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
จากการทำำ�แนวกัันไฟเพื่่�อป้้องกัันไฟป่่า และปรัับภููมิทัิ ศั น์์บริิเวณรอบๆ อุุทยานฯ
เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนเรีียนรู้้�การอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมรู้้�จักั การเอื้้�อเฟื้้อ�
เผื่่�อแผ่่ สร้้างความสามััคคีี และสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
รายละเอีียด : นิิ สิิ ต ภาควิิ ช าการเงิิ น และการบัั ญ ชีี ทำำ � แนวกัั น ไฟ
เพื่่�อป้้องกัันไฟป่่า และปรัับภููมิิทััศน์์บริิเวณรอบๆ อุุทยานฯ เช่่น เก็็บขยะบริิเวณ
รอบๆ อุุทยานฯ ติิดป้้ายสััญลัักษณ์์ตามเส้้นทางเดิินเท้้า ระหว่่างวัันที่่� 21 - 22
ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อุุทยานแห่่งชาติิภููพาน จัังหวััดสกลนคร
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ชื่่�อโครงการ : สิิงห์์เขีียวอาสาพััฒนาท้้องถิ่่�นครั้้�งที่่� 2
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาท้้องถิ่่�นในรููปแบบการจััดกิิจกรรมจิิตอาสา
จััดทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อชุุมชน จััดทำำ�กิิจกรรมเสริิมสร้้างความรู้้�ให้้กัับเด็็กๆ ที่่�ศููนย์์
พััฒนาเด็็กเล็็ก และให้้ความรู้้�เรื่่�องนโยบายสาธารณะในปััจจุุบัันให้้กัับนัักเรีียน
รายละเอีียด : กิิจกรรมที่่� 1 สิิงห์์เขีียวจิิตอาสาพััฒนาชุุมชน : ทำำ�ประโยชน์์
ในเรื่่�องของสถานที่่�ให้้กัับชุุมชนบ้้านโคกกลาง โดยมีีกิิจกรรมย่่อยซึ่่�งแบ่่งออกได้้
ดัังนี้้� การปรัับปรุุงสถานที่่� ตััดหญ้้า เก็็บขยะบริิเวณรอบๆ หมู่่�บ้้านอย่่างเหมาะสม
และทาสีีโรงอาหารโรงเรีียนบ้้านโคกกลาง และบำำ�รุงุ /ซ่่อมแซมส่่วนที่่�ชำำ�รุดุ วัันที่่� 25
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 สำำ�รวจพื้้�นที่่�จััดทำำ�ค่่าย ณ หมู่่�บ้้านโคกกลาง หมู่่� 6
ตำำ�บลจัันทร์์เพ็็ญ อำำ�เภอเต่่างอย จัังหวััดสกลนคร
	กิิจกรรมที่่� 2 สิิงห์์เขีียวจิิตอาสาให้้ความรู้้� : เป็็นกิิจกรรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องนโยบายสาธารณะในปััจจุุบัันให้้กัับนัักเรีียน ในการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม ให้้มีี
ความเข้้าใจง่่ายผ่่านการเล่่นเกม โดยนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 - 6 ในโรงเรีียน
เต่่างอยพััฒนาศึึกษา วัันที่่� 19 - 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หมู่่�บ้้านโคกกลาง
หมู่่� 6 ตำำ�บลจัันทร์์เพ็็ญ อำำ�เภอเต่่างอย จัังหวััดสกลนคร

	ชื่่�อโครงการ : สิิงห์์เขีียวสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนผ่่านกลไกจิิตอาสา
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยพััฒนาชุุมชน และนิิสิติ โดยใช้้กิจิ กรรมเป็็นกลไก
ขัับเคลื่่�อนเรีียนรู้้�ถึึงวิิถีีชีีวิิตในชุุมชน ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการมีี
จิิตอาสา จิิตสาธารณะการรัับใช้้สัังคม การกระตุ้้�นให้้ชาวบ้้านเห็็นความสำำ�คััญ
ในบทบาทของตนเองได้้อย่่างชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
รายละเอีียด : ทำำ�กิจิ กรรมที่่�เกิิดประโยชน์์แก่่สังั คม ณ โรงเรีียนโพนพิิทยาคม
ตำำ�บลบ้้านโพน อำำ�เภอโพนนาแก้้ว จัังหวััดสกลนคร โดยการปรัับปรุุงสถานที่่�บางส่่วน
ของโรงเรีียน เช่่น ศาลาสำำ�หรัับอ่่านหนัังสืือของนัักเรีียน กำำ�แพงโรงเรีียน บาทวิิถีี
(footbath) วัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
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2. กิิจกรรมด้้านการฝึึกอบรมและการเผยแพร่่ความรู้้�
ชื่่�อโครงการ : สััมมนาความรู้้�ทางการเงิินและแนะแนวหลัักสููตรวิิชาการเงิิน
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อให้้นิิสิิตได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการนำำ�เสนอ การใช้้สื่่�อ รวมทั้้�ง
ฝึึกทัักษะการร่่วมอภิิปราย ในหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััยด้้านการเงิินและ
การลงทุุน การค้้นคว้้าโดยอิิสระ รวมถึึงการตััดสิินใจอย่่างเป็็นระบบ แสดงความคิิดเห็็น
และยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น รวมถึึงสามารถแก้้ไขเหตุุการณ์์เฉพาะหน้้าได้้
รายละเอีียด : ให้้ความรู้้� ความเข้้าใจพื้้�นฐานทางด้้านการวางแผนการออม
กัับนัักเรีียน โดยการจััดสััมมนาความรู้้�ทางการเงิินและแนะแนวหลัักสููตรวิิชาการเงิิน
ให้้กับั 3 โรงเรีียน คืือ
1. โรงเรีียนปลาปากวิิทยา อำำ�เภอปลาปาก จัังหวััดนครพนม วัันที่่� 23
กัันยายน พ.ศ. 2563
2. โรงเรีียนร่่มเกล้้า อำำ�เภอโคกศรีีสุุพรรณ จัังหวััดสกลนคร วัันที่่� 7
ตุุลาคม พ.ศ. 2563
3. โรงเรีียนเต่่างอยพััฒนศึึกษา อำำ�เภอเต่่างอย จัังหวััดสกลนคร วัันที่่� 14
ตุุลาคม พ.ศ. 2563

3. กิิจกรรมด้้านการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยและการบริิจาค

	ชื่่�อโครงการ : สิิงห์์เขีียวสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนผ่่านกลไกจิิตอาสา
	วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้นิสิิ ติ ได้้ทำ�กิ
ำ จิ กรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
ร่่วมกัับ อาจารย์์ ครูู และการพััฒนาอาคารเรีียนและภููมิทัิ ศั น์์โดยรอบของโรงเรีียน
และทำำ�กิจิ กรรมสัันทนาการร่่วมกัับนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษา เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึกึ
ในการแบ่่งปัันและการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่่อสัังคม
รายละเอีียด : 1. การวางแผนทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ระหว่่าง
นิิสิติ อาจารย์์ ครูู เจ้้าหน้้าที่่� อบต. 2. การพััฒนาอาคารเรีียนและภููมิทัิ ศั น์์โดยรอบ
ของโรงเรีียน 3. การทำำ�กิจิ กรรมสัันทนาการร่่วมกัันระหว่่างนิิสิติ สาขาวิิชาการตลาด
และนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษา 4. การทำำ�กิิจกรรมสานสััมพัันธ์์พี่่�น้้องตลาด
สร้้างความสามััคคีีระหว่่างนิิสิิตสาขาวิิชาการตลาด ระหว่่างวัันที่่� 14 – 15
ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรีียนบ้้านพะเนาว์์ราษฎร์์บำ�รุ
ำ งุ – สาขานาขาม หมู่่�ที่่� 7
บ้้านพะเนาว์์ ตำำ�บลห้้วยยาง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสกลนคร
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ชื่่�อโครงการ : กิิ จกรรมมอบถุุ งยัั งชีี พ 20 ปีี คณะศิิ ลปศาสตร์์ และ
วิิทยาการจััดการ ณ โรงเรีียนอนุุบาลกุุสุุมาลย์์
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อช่่วยผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 (COVID-19)
เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 20 ปีี คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ
รายละเอีียด : อาจารย์์ บุุคลากร นิิสิิต คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการ
จััดการ ได้้มอบถุุงยัังชีีพเพื่่�อช่่วยผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 (COVID-19)
เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 20 ปีี คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาการจััดการ ณ โรงเรีียน
อนุุบาลกุุสุุมาลย์์ อำำ�เภอกุุสุุมาลย์์ จัังหวััดสกลนคร จำำ�นวน 500 ถุุง ในวัันจัันทร์์ที่่�
8 มิิถุุนายน พ.ศ.2563
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คณะผู้จัดทำ�
ที่่�ปรึึกษา
ผู้้�จััดทำำ� 		

แหล่่งข้้อมููล
		

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นิิคม แหลมสััก
รองศาสตราจารย์์ สุุวิิสา  พััฒนเกีียรติิ

รองอธิิการบดีีฝ่่ายนวััตกรรมและกิิจการเพื่่�อสัังคม
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม

นางพงศ์์พงา  เนตรหาญ
นางสาวโสภาวรรณ  ตัันหยง
นายณััฐพร  พัันธุ์์�ยาง
นางทััศวรรณ์์  ทองอรุุณ
นางสาวสุุนิิสา  ดีีเจริิญ

เลขานุุการสำำ�นัักส่่งเสริิมและฝึึกอบรม
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน (ชำำ�นาญการ)
นัักวิิชาการโสตทััศนศึึกษา
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป (ชำำ�นาญการ)
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป

คณะ สถาบััน สำำ�นััก ศููนย์์ และกอง ภายในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
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