
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการ “ปลูกฝัน  ปันวิทย์  ปลูกจิตอาสา  พาน้องเรียนรู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

วันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนเขาสิงโต และ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 

อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
โดย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๓๐๖,๘๘๐ บาท 
(สามแสนหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  และได้น ามาจัด โครงการ “ปลูกฝัน  ปันวิทย์  ปลูกจิตอาสา  พา
น้องเรียนรู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”ณ โรงเรียนเขาสิงโต และ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้แก่นิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการด าเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน และส่งเสริมให้นิสิตที่
เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๒๐ คน  

กิจกรรมหลักประกอบด้วย ๒ กิจกรรม 
๑.  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงวิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเป็นกิจกรรมฐานศึกษาประวัติความ
เป็นมาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์  กระบือไทยกับวิถีชีวิตชาวนาไทย เครื่องมือพ้ืนบ้านตามวิถีชีวิตที่ใช้ใน
การเกษตร การจับสัตว์ การผลิตอาหาร การใช้ประโยชน์จากไบโอแก๊สพลังงานพ้ืนบ้าน การสร้างบ้านดินที่อยู่
อาศัยแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  กิจกรรมเรียนรู้ท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเขาสิงโต เป็นกิจกรรมฟังบรรยายจาก
วิทยากรท้องถิ่นประวัติความเป็นมา และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียน
โรงเรียนเขาสิงโต และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเขาสิงโตปรับปรุงซ่อมแซม สนามเด็กเล่น ห้องน้ า 
ปรับปรุงอาคารเรียนเด็กอนุบาล และบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณตั้งไว้ เบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนวิทยากร   

- ค่าตอบแทนวิทยากร ๖ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท ๖ ชั่วโมง ๒ วนั ๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐ 
ค่าใช้สอย   

- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศไม่ต่ ากว่า ๔๕ ที่นั่ง ๒ คัน ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ๓ วัน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๕,๐๐๐ ๑,๖๒๐ 
- ค่าอาหาร ๑๒๐ คน ๆ ละ ๒๕๐ บาท ๓ วัน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

ค่าวัสดุ   
- วัสดุส าหรับกิจกรรมเรียนรู้ สันทนาการ  ๗๘,๖๘๐ ๗๘,๖๘๐ 

รวม ๓๐๖,๘๘๐ ๓๐๓,๕๐๐ 



 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
เชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากระดับคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ ๔.๑๘ 
ความพึงพอใจอยู่ 

ในระดับมาก 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  95  คน  แบ่งเป็น 
        นิสิตชาย    45  คน ร้อยละ ๔7.36  
        นิสิตหญิง   40  คน ร้อยละ ๔2.10  
        คณาจารย์  ๑๐  คน รอ้ยละ 11.๑1  
      

ล าดับ ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคะแนน
รวมเฉลี่ย 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ 
 ๑. การให้ข้อมลูและการตดิต่อประสานงานของ

คณะท างาน 
4.10  

4.02 
 

มาก 
๒. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.10 
3. รูปแบบกิจกรรม 3.87 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดักิจกรรมและด าเนิน

โครงการ 
3.87  

3.95 
 

มาก 
2. ความเหมาะสมของอาหารและอาหารว่าง 4.10 
3. ความเหมาะสมของวัสดุและอปุกรณ ์ 3.88 

3. ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. ท่านเกิดจติอาสาการบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์

ร่วมกับชุมชน 
4.55 

 
 

4.๖๐ 
 

 
มากที่สุด 

2. ท่านไดร้ับการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น 4.65 
4. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 4.55 4.55 มากที่สุด 
5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด  4.๑๘ มาก 

หมายเหตุ การแปรผลค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้  1.00-1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยมาก 

                                                                           1.51-2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
                                                2.51-3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
                                                3.51-4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
                                                4.51-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด                     
 



ผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.02)  ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.95) และ
ในด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ ความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐) และภาพรวมของการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.55) 

ข้อเสนอแนะ 
-  ครั้งต่อไปขอให้ไปที่มีบรรยากาศดีๆ 
-  อยากให้มีกิจกรรมเพ่ิมกับน้องๆที่โรงเรียน 
- อยากให้เป็นสถานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ในป่า ภูเขา ทะเล ถ้ า 
- อยากให้มีกิจกรรมกับน้องๆมากกว่านี้ 

  



ภาพโครงการ “ปลูกฝัน  ปันวิทย์  ปลูกจิตอาสา  พาน้องเรียนรู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
วันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนเขาสิงโต และ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

โดย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  

กิจกรรมฐานที่ 1 เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโรงเรียน
กาสรกสิวิทย์ขึ้น เพ่ือเป็นโรงเรียนส าหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและท างานด้านการเกษตรกรรม และสอนผู้ที่
ต้องการใช้กระบือท าการเกษตรให้สามารถท างานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลกระบือให้มี
สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่าย 
และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย 
       โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ มาจาก ค าว่า กาสร แปลว่า ควาย กสิวิทย์ แปลว่า ศาสตร์แห่งการกสิกรรม กาสรกสิวิทย์ 
จึงหมายถึง สถาบันอันประสิทธิ์ประสาทวิชาว่าด้วยการเลี้ยงควายเพื่อการท าเกษตรกรรม  

  

รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 



  
กิจกรรมฐานที่ 2 ควายไทย คู่นาไทย 
      โรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีปราชญ์ท้องถิ่น 6 คน เป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท าการเกษตร 
ให้เกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่สนใจการใช้กระบือท าการเกษตร หลักสูตรการฝึกกระบือจากธนาคารโค -
กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราด าริใช้เวลาทั้งสิ้น 15 วัน และหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 3 
วัน 
       หลักสูตรการฝึกกระบือของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จะฝึกกระบือให้เชื่องและสามารถไถนาได้อย่างช านาญ และฝึก
เกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือ สามารถใช้อุปกรณ์ไถนาได้อย่างถูกต้อง ควบคุมกระบือให้อยู่ในค าสั่ง 
สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือ มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม นอกจากนี้จะเสริมความรู้ด้านการปลูก
พืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
 

  
 

กิจกรรมฐานที่ 3 เครื่องมือพื้นบ้าน ตามวิถีชีวิต 
       เป็นนิทรรศการแสดงเครื่องมือการท านา มีโรงเรือนแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท านาที่ใช้มากันตั้งแต่
ดั้งเดิม ซึ่งท าขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน อุปกรณ์ทุกชิ้นที่แสดงจะน าไปใช้ในการท าการเกษตรในพ้ืนที่โรงเรียน หลัก
จากน าไปใช้แล้ว จะท าความสะอาดเก็บเข้าที่ เดิม เพ่ือจัดแสดงต่อไป นับเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต คือ จะมีการ
เคลื่อนไหวและน าไปใช้จริง โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดเวลา 
 



  
 

กิจกรรมฐานที่ 4 ไบโอแก๊ส พลังงานพื้นบ้าน 
       จากมูลสัตว์ เป็นก๊าซ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์มีข้อดี คือการน าสิ่งของเหลือ
ใช้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง และยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย  นอกจากรักษา
สภาพแวดล้อมแล้ว ยังได้ก๊าซชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้ม และให้แสงสว่างในครัวเรือน และยังให้ปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อใช้ปรับปรุงดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชได้อีกด้วย 
 

  

  
กิจกรรมฐานที ่5 บ้านดิน 
       เป็นที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร และเป็นต้นแบบของที่อยู่อาศัยจริง เพ่ือหาขนาดที่เหมาะสมกับ
จ านวนและสภาพของการพักอาศัย เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้นแบบของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ซึ่งเป็นแบบที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกสามารถกลับไปปลูกสร้างเองดได้โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่นนั้น 
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