
แบบรายงานผลการดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Corporate Social Responsibility Report : CSR 2019 

ส่วนงาน  คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์       

1. กิจกรรมดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบรูณาการเพ่ือความม่ันคงทางอาหารของปวงชน 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการเกษตร             

เชิงบูรณาการ เพ่ือความม่ันคงทางอาหารของปวงชน 
2. เพ่ือพัฒนาศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร      

ของปวงชน โดยใช้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นฐาน 
3. เพ่ือศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ เพ่ือความม่ันคงทางอาหารของปวงชน ให้สามารถ

ดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงตามบริบทของตนเอง 
4. เพ่ือพัฒนาแกนนําเกษตรกรต้นแบบเพ่ือการพัฒนาตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

รายละเอียด :  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความม่ันคงทางอาหาร
ของปวงชนสําหรับนักเรียน นิสิต บุคลากรทางการศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ ณ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว,  
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, กศน. กําแพงแสน, วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดลพบุรี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัด
ราชบุรี และฟาร์มภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์          
เพ่ือพัฒนาแกนนําเกษตรกรต้นแบบตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ให้มีศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ และ
สามารถพัฒนาเกษตรกรให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงตามบริบทของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จํานวน 386 คน 

 
 
 
 
 
 
 



การจัดอบรมหลักสูตร  

การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพ่ือความม่ันคงทางอาหารของปวงชน  
 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1-2 ภาพบรรยากาศการกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ
เพ่ือความมั่นคงทางอาหารของปวงชน” โดย รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ประธานโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-4 ภาพบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์เส้นทางการเข้าสู่การเป็นเกษตรกร
ปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ในหน่วยการเรียนรู้ เกษตรกร 4.0  บรรยายโดย รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 5-6 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเป็นเกษตรกรและ
กิจกรรมการทดสอบคุณภาพดินในหน่วยการเรียนรู้ ฟาร์มสีเขียว บรรยายโดย ผศ.ดร.นิรันดร์ ย่ิงยวด และ            
อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ 

 



 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7-8 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและการทํากิจกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตเห็ด การสาธิตและฝึกปฏิบัติการ    
ทําก้อนเชื้อเห็ดและวิธีการขยายเชื้อเห็ดเพาะ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเห็ดใน หน่วยการเรียนรู้           
การยกระดับฟาร์มเห็ดให้เป็นสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) บรรยายโดย ผศ.อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9-10 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการทํากิจกรรมวิเคราะห์การวางแผนธุรกิจและตลาด
สินค้าเกษตรเพื่อจัดการกับสถานการณ์และวางแผนทางการตลาดของสินค้าเกษตรชุมชนในหน่วย        
การเรียนรู้เกษตรวานิชย์ บรรยายโดย อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ และ อ.ดร.รพี  ดอกไม้เทศ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 11-12 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมและกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร
และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรสิงห์บุรีใน หน่วยการเรียนรู้ การเพิ่มคุณค่าสินค้าทางการเกษตรด้วย
บรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13-14 ภาพบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทํากจิกรรมระดมความคิดในหัวข้อการเป็นวทิยากรการเกษตร
ที่ดีใน หน่วยการเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาเกษตร บรรยายโดย ผศ.ดร.ระวี สัจจโสภณ  

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 15-16 ภาพบรรยากาศจัดอบรมโครงการ "การพัฒนาแกนนําเกษตรกรต้นแบบเพื่อการพัฒนาตามบริบท       
ของแต่ละพื้นที่" ในหัวข้อ งาน พลังกลุ่มและความสุขของการเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง และ     
ทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ : การจัดแหล่งเรียนรู้และสิง่แวดล้อมเพ่ือการเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้ และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางในการประยุกต์ใช้ 
2. เพ่ือให้นิสิตสามารถประเมินและนําผลไปใช้ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเรียนรู้ 

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 

รายละเอียด :  

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนิน
โครงการการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ขึ้น โดยนํานิสิตช้ันปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา) จํานวน 43 คน ลงพ้ืนที่วิเคราะห์ สภาพปัญหา        
ของโรงเรียน และนํามาจัดแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 
 

  

   
 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานสิิตด้านวิชาการเฉพาะสาขาวิชา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา) 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตครูได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการทํากิจกรรมร่วมกัน    

ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
2. เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตมีจิตสาธารณะ มีนํ้าใจ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมแนวคิดและแนวทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต 

รายละเอียด :  

เมื่อวันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนิน
โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการเฉพาะสาขา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา) ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตครู
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ช้ันปีที่ 4 ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการทํากิจกรรมร่วมกัน 
เสริมสร้างให้นิสิตมีจิตสาธารณะ มีนํ้าใจ ให้บริการแก่สังคม และเพ่ือส่งเสริมแนวคิดและแนวทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่นิสิต ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนและผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ พิพิธพันธ์สัตว์นํ้าหว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (สาขา
วิทยาศาสตร์ศึกษา) เข้าร่วมโครงการ จํานวน 51 คน  

 

    

    

 
 
 



ชื่อโครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้               
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นทําเป็น        
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

รายละเอียด :  

เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นประยุกต์ สร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม         
ได้ระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน สร้างความร่วมมือ และการทํางานร่วมกัน
ในเชิงสร้างสรรค์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ จํานวน 128 คน  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



2. กิจกรรมดา้นการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู ้

ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียน         
วัดทุ่งแฝก 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ช้ันปีที่ 1-4 
2. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
3. เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ได้มีทกัษะ

การเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  

รายละเอียด :  
 เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนิน
โครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ตําบลวังลึก
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวดําเนินการในลักษณะของกิจกรรมค่ายพักแรม เพ่ือให้
นิสิตได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์อยู่ร่วมกัน ร่วมกันออกแบบกิจกรรม และฝึกการทํางานร่วมกัน ตลอดจน      
ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้ของสาขาวิชาไปยังโรงเรียนและชุมชน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา)     
ในความดูแลของภาควิชาครุศึกษา จํานวน 125 คน 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ "การเปน็เจ้าหนา้ที่และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล” 

วัตถุประสงค์ :  

เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ช้ันปีที่ 2 บุคลากรที่สนใจ 
และบุคคลที่ เก่ียวข้องกับวิชาชีพพลศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน           
กีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลได้จริง 

รายละเอียด :  

 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า 
อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ร่วมกับคณะฯ ดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล” สําหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา ช้ันปีที่ 2 จํานวน 75 คน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการเป็นเจ้าหน้าที่
และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ณ สนามกีฬากลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมี
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น จํานวน 5,000 บาท จากเงินรายได้ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

           
 
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ “การเปน็เจ้าหนา้ที่และผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล” 

วัตถุประสงค์ :  
1. นิสิตและบุคลากรทางพลศึกษา ได้รับความรู้เก่ียวกับการเป็นเจ้าหน้าที่และการเป็นผู้ตัดสิน     

มากขึ้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ความคิด และทัศนคติการเป็นจ้าหน้าที่และการเป็น          
ผู้ตัดสินได้ดีย่ิงขึ้น  

2. นิสิตและบุคลากรทางพลศึกษาได้นําความรู้ ความสามารถ จากการข้าร่วมโครงการไปเป็น         
ผู้ตัดสินของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งปะเทศไทย และประกอบอาชีพเป็นผู้ตัดสินได้มากย่ิงขึ้น  

รายละเอียด :  
 เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข 
อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะฯ ดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล” สําหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา ช้ันปีที่ 1 และบุคลากรทางพลศึกษา จํานวน 73 คน เพ่ือ          
ให้ความรู้เก่ียวกับการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และ



อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ทั้งสิ้น จํานวน 5,000 บาท จากเงินรายได้ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
 

          
 

 

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ "การเปน็เจ้าหนา้ที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล” 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา นิสิตทั่วไป บุคลากรผู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพพลศึกษา และ 

ผู้ที่สนใจ เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลได้  
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนําความรู้ไปใช้ในการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลได้

พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้ 

รายละเอียด :  
 เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี 
อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะฯ ดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล” สําหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา ช้ันปีที่ 2-3 และบุคลากรทางพลศึกษา จํานวน 142 คน เพ่ือ          
ให้ความรู้เก่ียวกับการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์     
และอาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีงบประมาณในการ         
ดําเนินโครงการทั้งสิ้น จํานวน 5,000 บาท จากเงินรายได้ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
 

                       
 
 



3. กิจกรรมดา้นการช่วยเหลอืผู้ประสบภยัและการบรจิาค 

- ไม่ม ี

 


