


 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 

วันพัฒนาและปลูกตนไม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําป 2550 
 
 
 

วันเสารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2550 
 
 

 
 

 
 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    1

 
 
 
   
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   รวมเฉลิมพระเกียรติ   เ น่ืองในมหามงคลสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2550 และเพื่อ
สงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะ
พัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาดการปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไม
อยางตอเน่ือง จึงกําหนด    ”วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550” ขึ้นใน 
วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2550  โดยมีการปลูกตนไม คือ ตนนนทรี จํานวน 80 ตน   บริเวณริมร้ัวประตู
งามวงศวาน 2  จัดใหมีการพัฒนาพื้นที่ อาคารสถานที่ของสวนกลางและหนวยงาน ดําเนินงาน
มาตรฐานกิจกรรม “ 7 ส.” ในแตละพ้ืนที่  คือ  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สรางนิสัย  สุขลักษณะ  
สวยงาม   และสร า งสิ่ ง แวดล อมที่ ดี   ให กั บทุ กหน วยงาน   คณะ   สํ านั ก   สถาบันของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากนั้น เพ่ือเปนการแสดงถึงความรวมแรงรวมใจของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย อาจารย ขาราชการ ลูกจางและนิสิต  รวมกันปลูกตนไม ทําความสะอาด
พ้ืนที่ อาคารสถานที่ เพ่ือใหมีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี  
 
 รายงานสรุปผลวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2550 เลมน้ี   มีวัตถุประสงค 
เพ่ือประมวลผลการดําเนินงานและกิจกรรมของหนวยงานสวนกลาง คณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจนใช
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสดุกับประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 
 ในการนี้ ขอขอบคุณทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสติทุกคนที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดีในการรวมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม  พรอมทั้งไดจัดสงรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2550” เลมน้ี สามารถนํามาใหหนวยงานและผูเกี่ยวของไดใชเปนประโยชนตอไป 
 
 
 
  (รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 
                                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                                                                                     มกราคม  2551 
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 รายงานผล  “วันพัฒนาและปลูกตนไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550” 
เลมน้ี เปนการประมวลผลการดําเนินงาน และความกาวหนาในกิจกรรมตาง ๆ แตละปของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเปนการเสริมสรางและเอื้อประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 การดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมป 2550 น้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงเสริมความสามัคคี  
สรางจิตสํานึกของบุคลากร    และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ือง
ในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 
2550  จึงมีการปลูกตนไม คือ นนทรี จํานวน 80 ตน บริเวณริมร้ัวประตูงามวงศวาน 2 และจัดใหมีวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2550 วันเสารที่  23  มิถุนายน พ.ศ. 2550   นอกจากนั้น เพ่ือเปน
การแสดงถึงความรวมแรงรวมใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย อาจารย ขาราชการ 
ลูกจางและนิสติ ในการที่จะพัฒนาความสะอาดของอาคารสถานที่   การปลูกตนไมและการบํารุงรักษา
ตนไมอยางตอเน่ือง   เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน สวยงาม  สราง
สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
 ในการนี้ ขอขอบคุณทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสติทุกคนที่ใหความรวมมือ
เปนอยางดีในการรวมกิจกรรมในวันพัฒนาและปลูกตนไม พรอมทั้งไดจัดสงสรุปผลกิจกรรมที่ไดดําเนิน
โครงการฯ  และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2550” เลมน้ี 
จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูเกี่ยวของ 
 
 
 
  (นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง) 
                                                                  รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ 
                                                                              มกราคม  2551 
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 วันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจําป 2550 มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือ
รวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญ     
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศกัราช 2550 และเพื่อสงเสรมิความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของ 
บุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการ 
รักษาความสะอาด   การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง ดังคําขวัญที่วา “เกษตร
เขียว สะอาด ปราศจากมลภาวะ” และ “นามอง นาดู นาอยู นาเรียน” เพ่ือใหมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มีความสะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบยีบเรียบรอย และมีภูมิทัศนที่ดี ซ่ึงทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย ไดรวมดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 11,338 คน ประกอบดวย  

 นิสิต         จํานวน 6,996  คน 
 บุคลากร    จํานวน 4,145  คน 
 นักเรียนสาธติฯ  จํานวน             50  คน 
 เจาของรถจักรยานยนตบรกิาร และเจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก ไดแก    
สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน สํานักงานเขตหลักสี ่
จํานวน 147 คน 

 งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ รวมเปนเงิน 988,620 บาท ดังน้ี 
o สวนกลาง เปนเงิน 376,423  บาท 
o หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ เปนเงิน 590,197  บาท 
o สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด บริจาค เปนเงิน    20,000 บาท 
o รานสหกรณ มก. จํากัด         บริจาค เปนเงิน        2,000 บาท 

 
หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน และทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยั ไดดําเนินการพัฒนาอาคาร และ
สถานที่ ปลูกตนไม ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมวันพัฒนาและปลูกตนไมวันพัฒนาและปลูกตนไม   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 255025502550   
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คณะเกษตรคณะเกษตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 600 คน ประกอบดวย นิสิต 400 คน และบุคลากร 200 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองทํางานและหองน้ํา ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ตัดแตงกิ่งไมบริเวณลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ
อาคาร กําจัดวัชพืชบริเวณโรงเรือนทดทอง 7 หลัง ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณพื้นที่
โดยรอบ และในคูคลอง ใสสารขจัดน้ําเนาเสียและกําจัดกลิ่นในบริเวณคูนํ้าดานขางอาคารจรัด สุนทรสิงห 
ทําการปรับพ้ืนที่ปูอิฐตวัหนอนบริเวณพื้นที่ดานขางอาคารคณะเกษตร  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสมัพันธ เพ่ือชักจูงใหบุคลากรรวม
กิจกรรมใหมาก ควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหหนวยงานบางตามสมควร ควร
สนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานตามความเหมาะสม   
 

  
  
  
  
  

คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร
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คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ      มีผูเขารวมงาน จํานวน 820 คน ประกอบดวย นิสิต 552 คน และบุคลากร 268 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน 44,800 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  สะสางหองทํางาน โตะทํางาน โดยใชระบบ
กิจกรรม 7 ส. ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ ภาควิชาและโครงการพิเศษ จัดเกบ็เอกสารสํานกังานให
เปนระบบหมวดหมู เช็ดกระจกหองเรียน กระจกรอบ ๆ อาคารคณะฯและภาควชิาการจัดการ กวาด
หยากไยเพดานภายในอาคาร   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงตนไมบริเวณสนามบาสฯ และซุมพักนิสิตและ
รอบอาคารคณะฯ ทําความสะอาดที่พักของนิสิต 5 ชมุชน และจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมคคูลอง ลาง
ทอระบายน้ํา จัดทําฝาปดทอใหมทดแทนที่แตกหักรอบอาคารคณะฯ เก็บ-กวาด ทําความสะอาดโรงรถ
และบริเวณรอบๆ ทําความสะอาดสะสางสโมสรนิสิต 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      คณะฯ รวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา โดยจัดทําเสื้อยืดสีเหลือง จํานวน 155 ตัว มอบใหบุคลากรของคณะฯ  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   ป 2550 มหาวิทยาลัยไมมีการสนับสนุนแจกตนไมเชนทุกป เห็นวา
ควรจะสอบถามหนวยงานยอยถึงความตองการวัสดุ-อุปกรณ และความรวมมือจากมหาวิทยาลยัเกี่ยวกบั
การจัดกิจกรรมวันพัฒนาฯ เพ่ือจะไดปฏิบัติงานสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน    

 

  
  

คณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิ
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คณะประมงคณะประมง      มีผูเขารวมงาน จํานวน 519 คน ประกอบดวย นิสิต 459 คน และบุคลากร 60 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  แบงกลุมนิสิตทุกระดับชั้นป และบุคลากร
ของคณะประมง เพ่ือรวมกันทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณภาควิชา ภาควชิาการจัดการประมง 
ภาควิชาชวีวทิยาประมง ภาควิชาผลิตภัณฑประมง ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล สํานักงานเลขานุการ 
และหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะประมง   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  คณะประมงไดดําเนินการปลูกตนเฟองฟาบริเวณแนว
ร้ัวของคณะประมง และบริเวณหนาปายคณะประมงดานประตูโรงสูบ  

อ่ืนๆอ่ืนๆ      ปหูญานวลนอยบริเวณระหวางอาคารเพื่อความสวยงามของพื้นที่ 
  

  

คณะประมงคณะประมงคณะประมง
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คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 380 คน ประกอบดวย นิสิต 330 คน และบุคลากร 50 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 24,095 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    มีการเก็บกวาดทาํความสะอาดรอบๆตึก
คณะมนุษยศาสตร และตึกภาควิชาศิลปะนิเทศ การจดัเก็บเอกสารในสํานักงานเลขานุการคณะใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ทําความสะอาดหองทํางาน หองธุรการ ในสํานักงานเลขานุการคณะ ภาควชิาตางๆ  
8 ภาควิชา และศูนยภาษา อาคารวิทยบรกิาร ชั้น 3    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    มีการตัดแตงตนไมรอบตกึคณะมนุษยศาสตร และตกึ
ศิลปะนเิทศ ปลูกตนไม 1 ตน หนาตึกภาควิชาศิลปะนิเทศโดยอธิการบดี และผูบรหิาร  

อ่ืนๆอ่ืนๆ        การเก็บขยะและสิ่งสกปรกตางๆ นําไปใสรถเกบ็ขยะของกองยานพาหนะฯ 

  

คณะมคณะมคณะมนุษยศาสตรนุษยศาสตรนุษยศาสตร
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คณะวนศาสตรคณะวนศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 840 คน ประกอบดวย นิสิต 750 คน และบุคลากร 90 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 40,605 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกิจกรรม กรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   พ้ืนที่ในสวนของภาควิชา 6 ภาควิชา  
1 ศูนยวิจัย ดําเนินการเก็บกวาดขยะและทําความสะอาดภายในภาควิชา เช็ดกระจกและกวาดหยากไย 
จัดเก็บเอกสารภายในภาควชิาพื้นที่ในสวนสํานักงานเลขานุการ ทําความสะอาดหองประชุม หองคณบดี 
หองผูบริหาร หองพัสดุ หองสมุด หองบริการการศึกษา หองโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ หองพักตึก
วนศาสตร 60 ป และหองสํานักงานเลขานุการ   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  กิจกรรมปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณคณะฯ การปลูก
ตนไม (สําหรับผูบริหาร) ดานหนาตึกวนศาสตร 60 ป ตัดแตงกิ่งไมสวนรุกขชาตติึกวนศาสตร 60 ป  
เก็บกวาดขยะและขนกิ่งไมทิ้งทั่วบริเวณคณะฯ ลอกทอระบายน้ํารอบตึกเทียมคมกฤส เก็บกวาดขยะ 
รางน้ําฝน และหลังคาโรงเกบ็รถยนตดานตึกภาควชิาการจัดการปาไม ทําความสะอาดและเก็บกวาดขยะ
ทั้งภายในและภายนอกรอบรั้ว ทําความสะอาดลานโตะหินและโตะสนาม เก็บกวาดขยะ กวาดหยากไย
และทําความสะอาดพัดลมบริเวณโรงอาหาร ทําความสะอาดปดกวาดหยากไยและเช็ดกระจกหอง
พิพิธภัณฑ และจัดเตรียมตนไมเรือนเพาะชํา และเรือนเพาะชําชั้นดาดฟาตึกวนศาสตร 60 ป 
  

  
  
  

คณะวนศาสตรคณะวนศาสตรคณะวนศาสตร
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คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,270 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 73,482 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทุกภาควิชาจะมีการพัฒนาภายในภาควชิา
และพ้ืนที่รอบๆ อาคารของภาควิชา โดยนิสิตตั้งแตป 2-ปริญญาโทและเอก รวมทั้งคณาจารยและ
บุคลากรของแตละภาควิชา   

การปลูกตการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไมบริเวณเรือนเพาะชําภาคพฤกษศาสตร  
และรอบๆ ตึกชีวเคม ี 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      บริเวณพ้ืนที่สวนกลางของคณะ เชนโรงอาหาร ลานจอดรถทุกลาน บริเวณสโมสรนิสิต
และพ้ืนที่ระหวางตึก นิสิตชัน้ปที่ 1 โดยการดูแลของสโมสรนิสิต เปนผูพัฒนาและทาํความสะอาด 

ขขอคิดเห็นขอเสนอแนะอคิดเห็นขอเสนอแนะ   จุดทิ้งขยะคณะฯ ไดแจงใหภาควิชาทราบเรื่องจุดทิ้งขยะกลางแลว 
แตบางภาควชิาอาจจะลืมจึงไปทิ้งจุดอ่ืน ซ่ึงกองยานพาหนะฯ ไมไดไปเก็บขยะ จึงยังคงกองไวจนวันเปด
เรียน และคณะตองใหคนงานขนไปทิ้งเอง ปตอไปคงตองเนนเรื่องจุดทิ้งขยะใหชัดเจน 

  

  

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร    มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,745 คน ประกอบดวย นิสิต 1,375 คน และบุคลากร 
370 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 5,250 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      เก็บกวาดขยะโดยรอบบริเวณอาคาร 
ทุกหลัง จัดเก็บเศษวสัดุที่ไมใชงาน ทําความสะอาดโรงอาหารและมาหินบริเวณทีน่ั่งพักของนิสิตตาม
อาคารตางๆ ปรับปรุงทศันยีภาพรอบคูนํ้า จัดเก็บวัสดุอุปกรณภายในสํานักงานเลขานุการใหเปน
ระเบียบ จัดเก็บวัสดุที่ไมใชงาน จัดเก็บเอกสารทําความสะอาดโตะทํางาน ทําความสะอาดอุปกรณ
เครื่องใชสํานกังานไดแก เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสารฯลฯ    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ปลูกตนไม ตัดแตงกิ่งไม ตนไม ปรับปรุงดิน ใสปุย
ตนไม จัดเก็บขยะแนวตนไมและบริเวณโดยรอบคณะฯ ตัดหญาสนามหนาอาคาร 3 และตัดแตงไม
ประดับหนาอาคาร 3    
  

  
  

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 400 คน ประกอบดวย นิสิต 275 คน และบุคลากร 125 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 30,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ ถางหญา ทําความสะอาดลานจอดรถ 2 ลาน 
เก็บขยะในคูนํ้า เก็บเศษวสัดใุตระเบียง อาคาร 1 ถางหญาและเกบ็วชัพืชใตตนหางนกยูงตลอดแนว  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ตกแตงสวนหยอมหนาคณะและหนาบนัไดอาคาร 1  
พรวนดิน ใสปุย กระถางตนไมบนทางเดินเชื่อมอาคาร 1-2 ตัดแตงพุมตนกาหลง หนาหองคณบดี  

อ่ืนๆ   ทําความสะอาดแนวรั้วตนโมรอบคณะ ทําความสะอาดสวนหนาปายคณะ 2 จุด และ 
ศาลพระภูมิ ทําความสะอาดทางระบายน้าํตลอดแนวอาคาร 1-3 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ปจจุบันนิสิตสวนใหญไมกระตือรือรนในการชวยงานพฒันา 
เห็นสมควรใหมีแผนการปลูกฝงและกระตุนใหนิสิตมีจิตสํานึก เห็นความสําคัญของการพัฒนาคณะ 
และมหาวิทยาลัย   

 

คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร
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โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวิจัยและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวิจัยและพัฒนาการศึกษา      มีผูเขารวมงาน 
ประกอบดวย อาจารย เจาหนาที่ นักเรียนและแมบานประมาณ 100 คน โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส.. และ และการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  อาจารย นักเรียน รวมกันทาํความสะอาด
หองเรียน โตะทํางานสภาพแวดลอมรอบ ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไมรอบๆ บริเวณลานทอง อาคารอุบล 
เรียงสุวรรณ เก็บเศษใบไม ขยะ บริเวณโรงเรียน 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      ลอกทอนํ้า ตั้งแต อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 ทําความสะอาดบริเวณทีท่ํางาน จัดโตะ
ทํางานใหเปนระเบียบ 
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คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 549 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 44,804 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดลาน ศาลา เก็บขยะ เศษ
วัสดุใบไม กิ่งไม ตัดแตงกิ่งไมและบํารุงรกัษา ตนไมบริเวณลานฝงตรงขามคณะ ทําความสะอาดเก็บขยะ 
บริเวณโรงจอดรถและบรเิวณหนาสโมสรนิสิต (เดิม) ลางพื้นเช็ดกระจก บอรดและมานั่งขางหองสมุดฯ 
ทําความสะอาดเก็บขยะบริเวณลานแสดสนนนทรี บริเวณหองน้ํา สวนหยอม หนาหองน้ํา ลางพื้นและมา
น่ังลานแสดสนนนทรี และมานั่งหินออนดานหนาหองสมุด   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ทําความสะอาด ตัดแตงกิ่งไม ใสปุยบาํรุงรักษาตนไม 
เก็บขยะ สนามหญาฟุตบาท และพ้ืนทางเดินชั้น 1,2และ3 อาคารพิทยาลงกรณ ทําความสะอาด เก็บขยะ
บริเวณโดยรอบอาคารอมร ภูมิรัตน อาคารการเงิน  อาคารปฏิบตัิการคณะเศรษฐศาสตรทางเดินระหวาง
อาคาร มานั่งบริเวณหนารานถายเอกสาร ทําความสะอาด เก็บขยะ ตัดแตงกิ่งไมบริเวณสวนหยอม
ระหวางอาคารพิทยาลงกรณและอาคารพิจารณพานิชย พ้ืนทางเดิน กระจก ชั้น 1 อาคารพิจารณ
พาณิชย บริเวณโรงจอดรถไปจนถึงถนนระหวางคณะเศรษฐศาสตรและ คณะวิศวกรรมศาสตร    

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ      จัดเก็บเอกสารภายในสํานักงานเลขานุการ ขนยายเอกสารบางสวน
ไปเก็บอาคารปฏิบัติการ ทาํความสะอาด เก็บขยะภายในสํานักงาน  

อ่ืนๆอ่ืนๆ  ดูแลและอํานวยความสะดวกวสัดุอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด การบํารุงรักษาตนไม 
และตัดแตงกิ่งไมใหกลุมตาง ๆ ใหบริการอาหารกลางวันและน้ําดืม่ในระหวางการทํากจิกรรม ติดตอ
ประสานงานระหวางทํากิจกรรม ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณหลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ วันพัฒนาและปลูกตนไม เปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงบุคลากรของแตละหนวยงานและนิสติตองมีสวนรวมและใหความรวมมือ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรมี
การประชาสัมพันธใหบุคลากรและนิสติไดตระหนักและเห็นความสําคัญของกิจกรรมดังกลาว นิสิตสวน
ใหญยังไมเขาใจนโยบายวันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ทําใหการแตงกายของนิสิตไมเหมาะสมที่จะรวม
โครงการดังกลาว อีกทั้งยังขาดความใสใจในการทํางานอยางจริงจังและตั้งใจ โครงการบัณฑิตยคุใหม 
ควรชี้แจงใหนิสิตไดเขาใจถงึการมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีจิตสํานกึในการทํางานรวมกัน 
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 260 คน ประกอบดวย นิสิต 200 คน และ
บุคลากร 60 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดโรงอาหารภายในบรเิวณ
อาคารโถงทางเดิน ภายในอาคารทุกชั้น สโมสรนิสิต และหองปฏิบัตกิารนิสิตแตละชั้นป    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   มีการปลูกตนไมในกระบะตนไม บนอาคารชั้น 4 ของ
คณะ พัฒนาบริเวณลานภายใน และบรเิวณโดยรอบ  

อ่ืนๆอ่ืนๆ      มีการรับประทานอาหารรวมกันระหวางนิสิตและบุคลากร 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  การจัดเก็บขยะทําไดคอนขางดี แตการเพิ่มบุคลากรในการขนยาย จะ

ทําใหงานสะดวกรวดเรว็ขึ้น กิจกรรมบางกิจกรรมของสวนกลาง อาจทําใหนิสิตมารวมแรงกันทําความ
สะอาดพัฒนาคณะไมพรอมเพียงกัน และมหาวิทยาลัยอาจสนับสนุนการดําเนินงานในรูปของวัสดุ
อุปกรณ     

 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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คณะสตัวแพทยศาสตรคณะสตัวแพทยศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 186 คน ประกอบดวย นิสิต 134 คน และบคุลากร 
52 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 29,343 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดบรเิวณภายในหองพัก/
หนวยงานลอกทอระบายน้าํ และเก็บกวาดใบไม บริเวณโดยรอบคณะฯ     

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    รดน้ําพรวนดินบริเวณสวนหยอม ตัดแตงกิ่งไม เก็บ
กวาดใบไม  
  

  
  
  
  

คณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะสงัคมศาสตรคณะสงัคมศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 170 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 30,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดรอบ ๆ บริเวณคณะและ
ซุมนิสิต   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงตนไมรอบๆ บริเวณคณะฯ และบาํรุงรักษา
ตนไม เชน พรวนดิน ใสปุย 

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ      ขนวสัดุที่ชํารุดและเสื่อมสภาพที่ไมสามารถใชงานไดนําไปทิ้ง 
  

  
  
  

คณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 430 คน ประกอบดวย นิสิต 356 คน และบุคลากร 
74 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      อาคาร 1 ทาํความสะอาดน้ําตกใตอาคาร
ทั้ง 2 ดาน และปลูกตนไมทดแทน ทําความสะอาดสวนหยอมกลาง ทําความสะอาดสวนปายดานขาง
อาคาร และจัดเก็บเอกสารตามกิจกรรม 7 ส., อาคาร 2 ทําความสะอาดทําสวนหยอม-สวนหิน ถอน
หญาดานขางอาคาร KU GREEN และจัดเก็บเอกสารตามกิจกรรม 7 ส., อาคาร อาคาร 33  ทําความสะอาดและ
ตัดแตงสวนดานหนาอาคาร จัดเก็บเอกสารตามกิจกรรม 7สส.. , ,อาคารกิจกรรมอาคารกิจกรรม  ทําความสะอาดบริเวณ
โดยรอบอาคาร ตัดแตงกิ่งไมและปลูกตนไมทดแทนรอบอาคาร   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ อาคาร 1 ทําความสะอาดน้ําตกใตอาคารทั้ง 2 ดาน 
และปลูกตนไมทดแทน ทําความสะอาดสวนหยอมกลาง ทําความสะอาดสวนปายดานขางอาคาร และ
จัดเก็บเอกสารตามกิจกรรม 7 ส.  ,อาคาร 2 ทําความสะอาดทําสวนหยอม-สวนหิน ถอนหญาดานขาง
อาคาร KU GREEN และจัดเก็บเอกสารตามกิจกรรม 7 ส. ,อาคาร 3 ทําความสะอาดและตัดแตงสวน
ดานหนาอาคาร จัดเก็บเอกสารตามกิจกรรม 7ส. ,อาคารกิจกรรม ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ
อาคาร ตัดแตงกิ่งไมและปลกูตนไมทดแทนรอบอาคาร     

 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะเทคนิคการสัตวแพทยคณะเทคนิคการสัตวแพทย      มีผูเขารวมงาน จํานวน 123 คน ประกอบดวย นิสิต 99 คน และบุคลากร 
24 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 10,574 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกิจกรรม กรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ประชาสัมพันธใหบุคลากรหองตางๆ นํา
สิ่งของที่ไมสามารถใชประโยชนไดกองไวที่หนาหองของตนเอง จัดบุคลากรทําความสะอาดอาคาร  
ขนสิ่งของและพัสดุที่ไมไดใชหรือชํารุดลงจากอาคารเพื่อรอการจําหนายตามระเบยีบฯ และปลูกตนไมบน
อาคารเพื่อใหเกิดความสวยงาม    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   แบงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา โดยคณะกรรมการฝายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ จัดหาตนไมและจัดเตรียมอุปกรณในการปลูก และบคุลากรที่รับผิดชอบพื้นที่
ตาง ๆ นํานิสิตในกลุมของตนปลูกตนไม จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศนใหดูสะอาด สวยงาม    

อ่ืนๆอ่ืนๆ      มีการขุดลอกทอระบายน้ํา มีการตัดแตงกิ่งไมใหสวยงามและปลอดภัย มีการปรับพ้ืนที่
ในบางจุดที่มีลักษณะเปนแองนํ้าขังและมีการทําความสะอาดศาลาทีพั่ก 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลยัควรสนับสนุนดินสําหรับปลกูตนไม และปุยคอก และ
จัดหาพันธไมที่เปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัย และตนไมประจําคณะใหทางคณะบางสวน  

  

  
  

คณะเทคนิคการสตัวแพทยคณะเทคนิคการสตัวแพทยคณะเทคนิคการสตัวแพทย
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บัณฑติวทิยาลัยบัณฑติวทิยาลัย      มีผูเขารวมงาน จํานวน 60 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 30,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      รณรงคดานการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบของอาคารในสวนบริเวณพื้นที่ของหนวยงาน และพ้ืนที่สวนรวมโดยการทําความ
สะอาดจัดเอกสาร จัดระเบียบหองทํางานและโตะทํางาน    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไมใหม จัดสวน ตัดแตงกิ่งไม ใสปุยตนไม และ
ทําความสะอาดบริเวณอาคาร   

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ      สํารวจครุภัณฑ ดําเนินการแยกครุภัณฑเปนประเภท ที่ชํารุดและ
สามารถใชงานได โดยครุภัณฑที่ชํารุดจะดําเนินการจําหนาย และจัดพื้นที่เก็บใหเรยีบรอย  

  

  

  

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
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วิทยาลยัสิ่งแวดลอมวิทยาลยัสิ่งแวดลอม      มีผูเขารวมงาน จํานวน 95 คน ประกอบดวย นิสิต 70 คน และบุคลากร 25 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน 7,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  เก็บเอกสารจดัเรียงสิ่งของ ทําความสะอาด
บริเวณภายในอาคาร ชั้น 1,2 และ 3 หองเรียน หองพักนิสิต ทําความสะอาดหองน้ําของวิทยาลัย
สิ่งแวดลอม เก็บขยะ กวาดพื้น และถางหญาบริเวณดานหนาวิทยาลยัฯ     

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตกแตงตนไมในกลองคอนกรีตและดานขางวิทยาลัยฯ 
ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณดานหนาของวิทยาลัยฯ และปรับพ้ืนปลูกตนไมและปรบัสนามหญา 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      คัดเลอืกเอกสารและขยะ Recycle รวบรวม และติดตอใหนําไปขาย 
  

  
 

วิทยาลัยสิ่งแวดลอมวิทยาลัยสิ่งแวดลอมวิทยาลัยสิ่งแวดลอม
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สํานักอธิการบดีสํานักอธิการบดี      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 3 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู ทําลายเอกสาร
  การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  จัดแตงตนไมในสํานักงาน    

อ่ืนๆอ่ืนๆ      ตรวจสอบอุปกรณในสํานักงานเพื่อสํารวจความสมบูรณในการใชงาน เชน โตะ เกาอ้ี 
คอมพิวเตอร โทรศัพท เปนตน 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดี
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กองกลางกองกลาง      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 30 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 1,170 บาท โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      สะสางเอกสารที่หมดความจําเปนใชในงาน
ราชการ จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา เก็บกวาดเช็ดโตะทํางานของตนเองและบริเวณ
โดยรอบ สรางนิสัยใหมีความเปนระเบียบในการจัดเกบ็งานของตน ทําใหสถานที่ทํางานสะอาด นาดู นา
อยู จัดตําแหนงตู โตะอยูในที่เหมาะสม และเปนระเบียบเรียบรอย และสิ่งแวดลอมที่ดี มีบรรยากาศที่
ปลอดโปรง อากาศถายเทไดดี  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ขอใหกองยานพาหนะฯ จัดรถสวัสดิการวิ่ง เพ่ิมใหเพียงพอเพ่ือรองรับ
บุคลากร และนิสิตที่มารวมโครงการ  

   

 
 
 
 
 
 

กองกลางกองกลางกองกลาง
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งานงานประชาสมัพันธประชาสมัพันธ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 15 คน   โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      สะสางเอกสารจัดเก็บเอกสารใหเปน
ระเบียบ จัดเขาแฟม จัดหมวดหมูเพ่ือการคนหาอยางสะดวกและรวดเร็ว ตรวจสอบและทําความสะอาด
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร เครื่องพิมพ เครื่องโทรสารใหอยูในสภาพที่ดี พรอมปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบและทําความสะอาดกลองถายภาพ กลองวีดีโอ ตลอดจนครุภัณฑอ่ืน ๆทางดานโสตทัศนูปกรณ 
ใหอยูในสภาพที่ดี พรอมปฏิบัติงาน และจัดเก็บทําความสะอาดภายในสํานักงานตูเอกสารตูเก็บวสัดุ
สํานักงาน วัสดุครุภัณฑ โตะทํางานและบริเวณโดยรอบ    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  รวมพิธีเปดและกิจกรรมปลูกตนนนทรี 80 ตน เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ บริเวณแนวรั้วประตูงามวงศวาน 2  

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ    ตรวจสอบวัสดุสํานักงาน วัสดุบริโภคและตรวจสอบครภัุณฑเสื่อมภาพ 
เพ่ือเตรียมดําเนินการขออนุมัติจําหนายออกจากบัญชีควบคุม 

อ่ืนๆ 1. ใชรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ประชาสัมพันธและเปดเพลงประจํา มก. เพ่ือสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการ แจงขาวนัดหมายวันพัฒนา สรางบรรยากาศมีสวนรวมตลอดจน
แจงกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นและแสดงความขอบคุณในการรวมมือ รวมแรง รวมใจของชาว มก. 
จัดเตรียมไมโครโฟนเคลื่อนที่สําหรับการกลาวขอบคุณบุคลากรและนิสิต หนวยงานตางๆ ที่อธกิารบดี 
ไปเยี่ยมชม 
              2. จัดทําสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธเชน โปสเตอร ขอความประชาสัมพันธในปายไฟวิ่งภายใน 
มก. เอกสารประชาสัมพันธ ปฏิทิน มก. เว็บไซด บอรดนิทรรศการ ประชาสมัพันธผานเสียงตามสาย 
อาคารสารนิเทศ 50 ป และรถกระจายเสยีงเคลื่อนที่ภายใน มก. บันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอ ออก
หนังสือเชิญสื่อมวลชนทําขาว และเขียนขาวเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ เสนอใหมีการจัดโครงการประกวดและมอบรางวัลใหกับหนวยงานที่มี
การพัฒนาสถานที่ ไดสะอาด สวยงามเหมาะสมสําหรับการทํางาน การเรียน การสอน การใชบริการ ฯลฯ   

 

 
 

งานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธ
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สภาขาราชการ มกสภาขาราชการ มก..      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 9 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส.. และ และการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      สํานักงานสภาขาราชการ ดําเนินกิจกรรม
ในพ้ืนที่ที่รักษาความสะอาดและพัฒนาบรเิวณรอบสํานกังานทั้งของเจาหนาที่สภาขาราชการและของ
กรรมการสภาขาราชการโดยการทําตามหลัก 7 ส. คือ สะสางพื้นที่ สะอาดการจัดเก็บเอกสาร ทําความ
สะอาด สรางนิสัยใหขยันรกัษาความสะอาด มีสุขลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงาน จัดใหสวยงามและ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ปลูกตนไมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บริเวณประตูงามวงศวาน 2  

 

 
 
 

สภาขาราชการ มกสภาขาราชการ มกสภาขาราชการ มก...
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กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 40 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,842 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    รวมกันทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางาน 
จัดสถานที่ทํางาน และสภาพแวดลอมใหปลอดภัย เปนระเบียบสวยงาม    
  

 

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี
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กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต      มีผูรวมงาน จํานวน 621 คน ประกอบดวย นิสิต 500 คน และบุคลากร 121 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 70,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาด    กาํจัดสิ่งปฏิกูลรอบตวั
อาคารกองกิจการนิสิต ตึกพัก หอพัก จํานวน 17 หลัง และบริเวณคคูลองโดยรอบ โดยดําเนินการใน
วันที่ 4-22 มิถุนายน 2550   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ดําเนินการปลกูตนไมบริเวณโดยรอบตึกพัก/หอพัก 
จํานวน 17 หลัง ทําความสะอาดภายในอาคาร บริเวณรอบอาคารกองกิจการนิสิต และตัดแตงกิ่งไม 
ตนไมใหสวยงาม พรวนดิน ใสปุยใหกับตนไม 

อ่ืนๆ   ดําเนินการจัดซื้อตนไม ปุย และอุปกรณการบํารุงรักษาตนไม เตรียมปลูกตนไมบริเวณ
หอพักนิสิตชาย-หญิง และเรียนเชิญอธิการบดีปลูกตนไมบริเวณภายในหอพักหญิง เพ่ือเปนเกียรติกับ
งานหอพัก กองกิจการนิสิตและนิสติหอพักหญิง 

 

กองกิจการนิสิกองกิจการนิสิกองกิจการนิสิตตต
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กองคลังกองคลัง      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 87 คน ประกอบดวย ใชงบประมาณ เปนเงิน 5,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสถานที่ทํางานของกองคลัง โดยเนนความสะอาดในหองทํางาน ระเบียงโดยรอบ หองน้ํา 
จัดเก็บเอกสาและคัดแยกเอกสาร เอกสารที่ตองเก็บรักษา เพ่ือใชในการตรวจสอบ และปฏิบตัิงานให
จัดเก็บใหเปนระเบียบ และสะดวกในการคนหา เอกสารที่สามารถดําเนินการทําลายได ตามระเบียบงาน
สารบรรณฯ ใหคัดแยกและจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขออนุมัติทําลายตอไป 

    

 
 

กองคลังกองคลังกองคลัง
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กองบริการการศึกษากองบริการการศึกษา      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 32 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,773 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ี ตูเก็บ
เอกสารคอมพิวเตอร เครื่องพิมพและอุปกรณสํานักงานทั้งสวนตนและสวนรวม สะสางเอกสารที่ไมใชงาน 
จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบยีบเรียบรอย และจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมูเพ่ือความสะอาดในการหยิบ
ใชใหมากยิ่งขึน้ จัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย และสรางบรรยากาศทีท่ํางานใหนาอยู    
การปลูกตนไมและการพฒันาบการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณริเวณ    ใสปุย พรวนดินและบํารุงรกัษาตนไมรอบบริเวณ ทําความ
สะอาดและจัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบยีบและถูกสขุลักษณะ 

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ    สํารวจครุภัณฑ และวสัดุสํานักงานถาชํารุดหรือใชงานไมได จะได
นํามาทําบัญชรีายการเพื่อจําหนายตอไป 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      จัดเก็บเอกสารที่เหลือจากการสัมมนาตาง ๆ 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  การดําเนินกิจกรรมดังกลาวควรดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนการ

เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเกิดความรวมมือของบุคลากรในการดูแลรักษาสถานที่ทํางานใหสะอาด
และเปนระเบยีบเรียบรอยนาอยู       

 
 
 
 

กองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษา
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กองแผนงานกองแผนงาน      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 53 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 15,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ปรับปรุงและตกแตงสถานที่บริเวณชั้น 7 
และงานวางผงัแมบทชั้นลาง อาคารสารนิเทศ 50 ป รวมถึงทําความสะอาด บริเวณพื้นที่งานในสวนที่
รับผิดชอบและพ้ืนที่สวนกลาง เชน หองประชุม หองรับประทานอาหาร บริเวณเครือ่งถายเอกสารและ
ดิจิตอล หองน้ําชาย-หองน้ําหญิง เปนตน ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเขาแฟมและตูใหเปนหมวดหมู
เพ่ือสะดวกในการหยิบใชและสืบคนขอมูลเดิมและเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจสอบและแยก
เอกสารที่ไมใชงานและมีอายุงานเกิน 10 ปเพ่ือทําลายและจําหนาย   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  จัดทําพื้นที่สีเขียว โดยจัดตนไมประดับเพ่ือสรางความ
รมรื่น และสรางบรรยากาศใหกับบุคลากรในหนวยงาน ชวยกันดูแลตนไมในหนวยงานใหสดชื่น   

สํารวจและสํารวจและจาํหนวยพัสดุจาํหนวยพัสดุ    ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ ที่เสื่อมสภาพเพื่อที่จะไดทําเรื่องจําหนาย
หรือซอมแซมตอไป รวมกันจัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมใหปลอดภัยโดยดูแลอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชสํานกังานใหอยูในสภาพที่ดีและใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดเก็บ
หองสมุดของกองแผนงานโดยเก็บหนังสือเขาตูใหเปนหมวดหมู แยกประเภทหนงัสือเพ่ือการคนหาและ
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

 
 

กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน
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กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของบริเวณ
พ้ืนที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่เขา
รวมทั้งหมด 464 คน รวมกับนิสิตคณะตางๆ อีก 1,140 คน นอกจากยังมีบุคลากรพรอมเครื่องจักรกล
ของสํานักระบายน้ํา กทม.  สํานักงานเขตจตุจักร และสาํนักงานเขตบางเขน จักรยานยนตรับจางภายใน 
มก. จํานวน 147 คน เขารวมการพัฒนาในครั้งน้ีดวย เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในโอกาสที่ 
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพุทธศกัราช 2550 ใชงบประมาณ เปนเงิน  
376,423 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี   

1. การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุการเกษตรเพือ่ใชในการพฒันาพื้นที่สวนกลาง 
และการรักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลยั 

2. การปลูกตนไม การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก 
3. การเตรียมปุยเคมี ปุยคอก  ปุยชีวภาพเพือ่แจกจายใหกับหนวยงานทีร่องขอ 
4. จัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ใหบริการจัดเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะที่กาํหนด 
5. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเกบ็ขยะ 
6. จัดเตรียมอาหาร นํ้าดื่ม ใหกับบุคลากรและนิสติที่รวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 
7. จัดเตรียมผลไม สําหรับใหผูบริหารมอบใหบุคลากร นิสิตของทุกหนวยงานที่รวมงาน 

การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่สวนกลาง สวนกลาง 88 จุ จุดด      พัฒนาพื้นที่สวนกลางในการรักษาความ
สะอาดและพฒันาบริเวณ  กวาดทําความสะอาดขยะ  กิ่งไม  ใบไม  บํารุงรักษา ตัดแตงกิ่งตนไม  กําจัด
วัชพืชจอกแหน  เศษขยะตามคูคลอง ภายในวิทยาเขตบางเขน และเก็บขยะใสรถบรรทุกนําไปทิ้งจุดทิ้ง
ขยะซอยพหลโยธิน 45  โดยแบงออกเปน 8 จุด   

1. บริเวณสวน 100 ป หลวงสวุรรณฯ และบริเวณ ศร.1 มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี  
- นิสิต 130 คน (คณะเกษตร 80 คน , คณะวิทยาศาสตร 50 คน) 
- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด  5 คน 
- เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 15 คน 
- เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
รวม 151 คน 

  2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป และลานอเนกประสงค 50 ป มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี 
-  นิสิต 100 คน (คณะอุตสาหกรรมเกษตรศาสตร 50 คน , คณะประมง 50 คน) 
- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด 5 คน 
- เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 15 คน 
- เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
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รวม 121 คน 
3. บริเวณหอประชุมใหญ  ประตูใหญ ศาลาหกเหลี่ยม มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี 

-  นิสิต 200 คน (คณะวนศาสตร 100 คน , คณะสัตวแพทยศาสตร 50 คน ,  
   วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย 50 คน) 
-  เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 5 คน 
- เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 20 คน  
-  เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
รวม 226 คน 

4. บริเวณโดยรอบอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ และที่จอดรถดานหลังอาคาร 
มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี 

-  นิสิต 170 คน (คณะมนุษยศาสตร 100 คน , คณะสังคมศาสตร 70 คน) 
- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด 5 คน 
- เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 20 คน 
- เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
รวม 196 คน 

  5. หนาคณะเศรษฐศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ  ริมคูนํ้าดานถนนงามวงศวาน              
มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี 

-  นิสิต 300 คน (คณะบรหิารธุรกิจ 150 คน , คณะเศรษฐศาสตร 150 คน) 
- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด 5 คน 
- เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 20 คน 
- เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
รวม 326 คน 

6. บริเวณหอประวัติ – รานสหกรณ มก. มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี   
        -  นิสิต 130 คน (คณะวิทยาศาสตร 120 คน , คณะสถาปตยกรรมศาสตร 10 คน) 

- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด 5 คน 
- เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
รวม 136 คน 

7. บริเวณสวนวรุณาวัน มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี 
       -   นิสิต 140 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร 93 คน , คณะเกษตร 47 คน) 

- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด 5 คน 
- เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
รวม 146 คน 
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8. บริเวณริมรัว้ดานใน มก. ดานถนนวิภาวดีตลอดแนว มีผูเขารวมกิจกรรมมีดังน้ี 
        -  นิสิต 110 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร 110 คน) 

- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด 5 คน 
- เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
- รวม 116 คน 

 
การปลูกตนไมการปลูกตนไมการปลูกตนไม       การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก แบงออกเปน 2 จุด 

1. บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 3 ผูเขารวมกจิกรรม ประกอบดวย อธิการบดี และ 
ผูบริหาร และนิสิต ปลูกตนนนทรี  ประจํารุน KU 67 จํานวน 1 ตน 
  2.  บริเวณริมรั้วประตูงามวงศวาน 2 - ประตูงามวงศวาน 1  ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 
60 คน ประกอบดวย อธิการบดี ผูบริหาร บุคลากร และนิสิต รวมกันปลูกนนทรี จํานวน 80 ตน 
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพุทธศกัราช 2550  เจาหนาที่งานสวนและ
รักษาความสะอาด  ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน และเตรียมหลุมปลกูตนนนทรี จํานวน 80 ตน 

การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ     ที่ใชในวันพัฒนาฯ สําหรับนิสิตที่เขารวมกิจกรรม 
พัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จํานวน 8 จุด โดยมีเจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด  37 คน     

การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล       กองยานพาหนะฯ ไดจัดเตรียมยานพาหนะไว
บริการ และเกบ็ขยะวันพัฒนาและปลูกตนไม มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 57 คน ดังน้ี 

      - รถประจําผูบริหารมหาวิทยาลัย 8 คัน 
      - รถประจําเสบียงสวนกลาง          10 คัน 
      - รถบรรทุกและเครื่องจักรกล  8 คัน 
ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็บขยะประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็บขยะประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็บขยะ     มีบุคลากรรวม

กิจกรรม จํานวน 50 คน  เพ่ือประจํารถที่ใชในการจัดเก็บขยะจากหนวยงานตางๆ ที่ไดจากการพัฒนาฯ  
มีหนวยงานดังน้ี 

- สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร.  
รถบรรทุกเททาย  6 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตบางเขน 
รถบรรทุกเททาย  1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถอัดขยะ  4 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตจตุจักร 
รถอัดขยะ   2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถบรรทุกเททาย 4 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตหลักสี ่
รถอัดขยะ   2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถบรรทุกเททาย 2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
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จัดเตรียมจัดเตรียมจัดเตรียมปุยเคมีปุยเคมี  ใหกับหนวยงานที่ขอความอนุเคราะห  
- คณะศึกษาศาสตร 20 กิโลกรัม, สํานักการกีฬา จํานวน 50 กิโลกรัม 

จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 15 คนใหกับบุคลากรและนิสิตที่รวม
พัฒนาพื้นที่สวนกลาง 

จัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไม     มีบุคลากรรมรวมกิจกรรม จํานวน 15 คน สําหรับใหผูบริหารมอบใหบุคลากร 
และนิสิตของทุกหนวยงานที่รวมวันพัฒนา โดยจัดใหมียานพาหนะติดตามผูบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
มอบผลไม โดยแบงออกเปน 3 สาย ไดแก สาย 1 ติดตามนายกสภามหาวิทยาลยั, สาย 2 ติดตามทาน
อธิการบดีและผูบริหาร , สาย 3 ติดตามรองอธิการบดีและผูบริหาร 
 นอกจากนั้น บุคลากรของบางงานยังดําเนนิการพัฒนาหนวยงาน ไดแก 

งานยานพาหนะงานยานพาหนะ      มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 20 คน ทําความสะอาด บริเวณที่จอดรถ 
ดานหนาของกองยานพาหนะฯ ทําความสะอาดถนนหนากองยานพาหนะฯและทีพั่กผูโดยสารรถ
สวัสดิการ เกบ็เอกสารและวัสดุภายในสํานักงาน งานยานพาหนะหองเก็บของใหเรยีบรอย    

งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 52 คน ดําเนินการพัฒนาคือ 
1. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  ทําความสะอาด จัดเก็บอุปกรณหองสํานักงาน ทําความสะอาดใตถุน

อาคาร เก็บขยะภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ และทําความสะอาดหองลิฟต 
2. อาคารสารนิเทศ 50 ป ทําความสะอาดฟลเตอร หองระบบเครื่องปรับอากาศ หองเจนของ

ระบบไฟฟาสาํรอง หองควบคุมทุกหองและหองสํานักงาน 
3. อาคารสวัสดิการ มก. ทําความสะอาด จัดเก็บอุปกรณหองสํานักงาน และทําความสะอาด

บันไดทางขึ้น-ลง ของอาคาร 
4. อาคารจอดรถบางเขน ทาํความสะอาดบริเวณลานจอดรถ และหองสํานักงาน 
5. อาคารจอดรถจอดรถงามวงศวาน 1 ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ จัดเก็บอุปกรณ

ภายในสํานักงาน เก็บขยะรอบอาคาร ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พ้ืนที่ดานหนา ภายในลิฟต 
บันไดหนีไฟ และหองควบคุมระบบของอาคาร 

งานรักษาความปลอดภัย  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 112 คน รวมพัฒนาสวนกลาง
ประจํารถบรรทุกเก็บขยะและประจําจุดพฒันา ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ    
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กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 36 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,471 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและกาการพฒันาอาคารและสถานที่รพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดอาคารและสถานที่ สะสาง
เอกสาร จัดเก็บและทําลาย จัดเก็บโตะทํางานใหมีระเบยีบ   

อ่ืนๆอ่ืนๆ        จัดเก็บและทําลายวัสดุ อุปกรณสักนักงานที่เสื่อมสภาพ ชํารุด และไมจําเปนตองใชงาน 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 37

  
  
 
สถานพยาบาล สถานพยาบาล       มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 36 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 5,206 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    จัดเก็บเอกสารที่ไมใชและทําความสะอาด
บริเวณหองทาํงาน เพ่ือใหดูสะอาดตาและหนามอง   

การปลูกตนไมและการพฒันาบรเิวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    จัดซื้อ จัดหาตนไมเพ่ือนํามาปรับปรุงและปลูกเพิ่มเตมิ
บริเวณรอบอาคาร เพ่ือใหเกิดความรมรื่นและสวยงาม 

อ่ืนๆอ่ืนๆ        จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับบุคลากรของสถานพยาบาล    
     

 
 

 
 
 
 
 

สถานพยาบาล สถานพยาบาล สถานพยาบาล 
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สํานักสํานักงานงานกฎหมายกฎหมาย      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 9 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      บุคลากรทุกคนชวยกันทําความสะอาด
ภายในหนวยงาน กระดาษที่ไมใชแลว ไดนํากลับมาใชประโยชนโดยใชตรายางประทับอีกดาน เพ่ือใช
เปนกระดาษสองหนา จัดมุมหนังสือใหนาอาน และเปนระเบียบ ซ่ึงงายตอการสืบคนขอมูล มีการจัด
สถานที่ ใหเปนระเบียบมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมเน้ือที่ใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด นําเอกสารที่ไมไดใชบางสวน 
ลงไปเก็บไวในหองเก็บเอกสาร เพ่ือรวบรวมไวเปนหมวดหมู    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

สํานักสํานักสํานักงานงานงานกฎหมายกฎหมายกฎหมาย
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สํานักงานทรพัยสินสํานักงานทรพัยสิน      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 31 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 13,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    อาคารวิทยาพัฒนา,โรงอาหารกลาง 1 และ 
2 ทําความสะอาดสํานักงานดานบนและจดัเก็บเอกสารตาง ๆ บนสาํนักงานฯ ตัดแตงตนไมและเก็บกวาด
ทําความสะอาดรอบอาคารวิทยาพัฒนา   

การปลูกตการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณนไมและการพฒันาบริเวณ  จัดสวนและปลูกตนไมซอมแซมในที่ชํารดุทรุดโทรม
บริเวณสวนหยอมขาง อาคารวิทยาพัฒนา ตัดแตงและทําความสะอาดน้ําตกหนาอาคารวิทยาพฒันา ขัด
ลางทําความสะอาดพื้นดานลางหนาอาคารอาคารวิทยาพัฒนา ตัดแตงตนไมและตดัหญา ปลูกซอมแซม
ตนไมดานหนาโรงอาหารกลาง 1 จัดสวนหยอมดานหนาฝงสโมสรฯ ปลูกตนไมทาํความสะอาดรางระบาย
นํ้าลานจอดรถดานหนาโรงอาหารกลาง 2  เก็บกวาดทําความสะอาดรอบอาคารโรงอาหารและอาคาร
รานคา 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ควรมีโครงการ วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป ใหเปนประจํา
ทุกปเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความรวมมือ รวมใจ มีความสามัคคี และพัฒนาอาคาร 
สํานักงานใหมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย    

  

สํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสิน
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 40

  
  
  
สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 6 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 880 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดพื้นหอง ปดหยากไยตาม
ผนัง ปรับปรุงและทําความสะอาดโตะทํางานและอุปกรณของเจาหนาที่   

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  เห็นดวยที่มีโครงการ  ”วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป”   เพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความสามัคคี และพัฒนาอาคารสํานักงานใหมีความรมร่ืน สวยงาม
และเปนระเบยีบ  
 

 
 
 

สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 41

  
  
  
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน     มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 12 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 960 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  พัฒนาสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยมี
การทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน สะสางเอกสาร อุปกรณและจัดเก็บของใหเรียบรอย สราง
สภาพแวดลอมและสุขลักษณะที่ดี ตามมาตรฐานกิจกรรม 7 ส.   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  บุคลากรทุกคนเขารวมปลกูนนทรีกับทานอธิการบดี
และคณะผูบรหิาร มก. บริเวณพื้นที่สวนกลาง ริมร้ัวประตู 2 ติดถนนงามวงศวาน เวลา 8.30 น  

อ่ืนๆอ่ืนๆ      รับประทานอาหารรวมกัน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทศันคติ ความคิดเห็น และปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัตงิาน   เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 42

 
  
 
ศูนยวิศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 8 คน ใชงบประมาณ  
เปนเงิน 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ีตูเก็บ
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และอุปกรณสํานักงานทั้งสวนตนและสวนรวม สะสางเอกสารที่ไมใช
งาน จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอยและจัดใหเปนหมวดหมูมากยิ่งขึ้น จัดสถานที่ทํางานใหเปน
ระเบียบเรียบรอย และสรางบรรยากาศใหนาอยู    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ใสปุย พรวนดินและบํารุงรกัษาตนไมรอบบริเวณ ทํา
ความสะอาดและจดัสถานทีท่ํางานใหถูกสุขลักษณะ    

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  การดําเนินกิจกรรมดังกลาวควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนการ
สรางความรูรักสามัคคีและเกิดความรวมมือของบุคลากรในการดูแลรักษาสถานทีท่ํางานใหสะอาดและ
เปนระเบยีบเรียบรอย    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไปศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไปศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 43

 
  
 
หอจดหมายเหตุ หอประวตัิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหอจดหมายเหตุ หอประวตัิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      มีผูรวมงาน จํานวน 156 คน ประกอบดวย 
นิสิต 140 คน และบุคลากร 16 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,535 บาท โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      มีการกวาดเก็บใบไมบนหลังคาและรอบ
อาคาร ลอกทอนํ้าทิ้งรอบอาคารและจัดเก็บสิ่งของหลงัอาคารใหเปนระเบียบ    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไมดานหนาอาคารหอประวัติฯ ตดัตนหญาและ
ตกแตงตนไมรอบอาคารหอประวตัิฯตัดกิง่ไมรอบหอประวตัิ และถอนตนหญาบนตัวหนอน        

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ควรมีเจาหนาที่มาชวยดานการตัดกิ่งไมขนาดใหญของหนวยงาน 
 

       

       

 

หอจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ 
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 44

 
  
 
สํานักทะเบยีนและประมวลผลสํานักทะเบยีนและประมวลผล    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 100 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 20,000 
บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  กําจัดเอกสารที่ไมใชในตะทาํงาน ทําความ
สะอาดดานหนาอาคารสํานักทะเบียนและประมวล ทําความสะอาดโตะทํางาน    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตกแตงตนไมใหญดานหนาและดานหลังอาคาร ปลูก
ตนไมและใสปุย บริเวณรอบ ๆ อาคาร ตัดและปรับปรุงสนามหญาดานหนาและดานหลังอาคาร      

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  โครงการนี้ควรจะจัดใหมีปละ 2 ครั้ง 
 

 

 
 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผล
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 45

 
  
 
สํานักบริการคสํานักบริการคอมพิวเตอรอมพิวเตอร      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 163 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 30,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    สะสาง จัดเก็บและทําความสะอาดวัสดุ
อุปกรณ โตะทํางาน หองน้ํา หองเตรียมอาหาร โรงจอดรถ ระเบียง หองอบรม พ้ืนที่สวนกลางของอาคาร
สํานักบริการคอมพิวเตอร อาคารศูนยมัลติมีเดีย และอาคารเกษตรศาสตรไอทสีแควร   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  จัดกิจกรรมกลุมสี 6 กลุมสีแบงพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ใน 4 อาคาร คืออาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร  อาคารศูนยมัลติมีเดีย อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต และ
อาคารเกษตรศาสตรไอทสีแควร โดยแตละกลุมดําเนินกิจกรรมดังน้ี ออกแบบแผนผังการทํางาน 
ปรับปรุงของเดิม ตัดแตงกิ่งไม เช็ดใบไม ยาย เปลี่ยนกระถางตนไม ดูแลรดน้ํา ใสปุย เติมดิน ฯลฯ และ
ปลูกตนไมใหม  

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ        สํารวจครุภัณฑและจําหนาย 3 รายการ  

 

สํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอร
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 46

 
  
 
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน  22 คน โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      รวมกันทําความสะอาดบรเิวณอาคาร
นิทรรศการและสํานักงาน    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    รวมกันปลูกพรรณไมหายากในวรรณคดี      
    

 
 
  
  
  

สํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร   
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 47

  
  
  
สํานักสงเสรมิและฝกอบรมสํานักสงเสรมิและฝกอบรม    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 109 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 63,416บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      จัดเก็บเอกสารและอุปกรณปฏิบัติงาน  
ทําความสะอาดบริเวณระเบยีงอาคาร หองทํางาน หองนํ้า ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ เก็บกวาดขยะ 
ทําความสะอาดจัดเก็บหองเก็บของและหองบริการเอกสารเผยแพร และทําความสะอาดลานจอดรถยนต
สํานักสงเสริมฯ อาคาร 1-2 และอาคารวทิยบริการ    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  จัดตกแตงสวนหยอม ปลูกตนไม พรวนดินปลูกไม
สวยงาม ทําความสะอาดบรเิวณคูนํ้า ชอนแหน เศษขยะ ตัดตกแตงตนไมบริเวณสนามหญาหนาตึกที่ทํา
การ ใสปุย พรวนดิน และจัดตกแตงปลูกตนไมรอบอาคารวิทยบริการ   

อ่ืนๆ    - ลงทะเบยีน/รับประทานอาหารวาง 
- ผูอํานวยการสํานักฯผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจกลาวเปด/รวมรองเพลงพอแหงแผนดิน 
- แนะนําบุคลากรใหมสํานักฯ-สถานีวิทยุ มก. 
- ตอนรับผูบรหิาร มก.(นายกสภา อธิการบดี รองอธิการบดีฯลฯ) 
- เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผูบริหารมก. (50 ที่) 
- รับประทานอาหารกลางวันระหวางบุคลากร สํานักสงเสริมฯ-สถานีวิทยุ มก. 
- เก็บวัสด-ุอุปกรณการพัฒนาเขาที่  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  เปนกิจกรรมที่ดีทําใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันพัฒนาที่
ทํางาน เปนผลใหเกิดความสะอาดสวยงามขึ้น สมควรจดัขึ้นอยางตอเน่ืองตอไป 

 

 

สํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรม
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สํานักหอสมุดสํานักหอสมุด      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 96 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 15,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    มอบหมายฝายตาง ๆ พัฒนาในแตละพ้ืนที่
กําหนด โดยดําเนินการกิจกรรม 7 ส. สํารวจและจําหนายวัสดุที่เสื่อมสภาพและไมสามารถใชงานได 
และจัดทํารายการครุภัณฑที่เสื่อมสภาพเพื่อการจําหนายออกตามระเบียบพัสดตุอไป    

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ    ขนยายเกาอ้ีหินออนจากดานหนาอาคารชวงเกษตรศิลปะการมาวาง
บริเวณพื้นทีส่วนพฤกษศาสตรดานขางอาคาร จํานวน 18 ชุด เพ่ือใหนิสิตและผูใชบริการนั่งอานหนังสือ
และใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น ขนยายกระถางตนไมเพ่ือจัดทําเรือนเพาะชําใหม คัดแยกโตะไมที่ชํารุด
เพ่ือสงคืนกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จํานวน 4 ตัว จากทั้งหมด 13 ตัว การตัดแตงกิ่งไม ตัด
หญาและบํารงุรักษาตนไม สํานักฯ ไดดําเนินการเปนกจิกรรมประจําโดยมีคนสวน 1 คน ดูแล และจาง
เอกชนภายนอกมาดําเนินการดูแลสวนเดือนละ 2 ครั้ง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ผลที่ไดรับบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไดรับการพัฒนาเปนที่เรียบรอยอยาง
ดียิ่ง ทั้งน้ีเกิดจากบุคลากรของสํานักหอสมุดทุกทานไดรวมมือรวมใจ มีความตั้งใจจริงที่จะทุมเทและรวม
แรงในการทํางานใหประสบผลสําเร็จดวยดีตามภาระงานในวันดังกลาว สํานักหอสมุดขอขอบพระคุณ
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการมาเยี่ยมชม ใหกําลังใจและมอบผลไมและนมเกษตรใหแกบุคลากร

สํานักหอสมุดสํานักหอสมุดสํานักหอสมุด
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ของสํานักหอสมุดใน วันพัฒนาดังกลาว สํานักหอสมุดเห็นวาผูบริหารควรสนบัสนนุนโยบายการจัด
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําปเชนนี้ตลอดไป เน่ืองจากเปนโครงการที่ดีมีประโยชน
อยางยิ่ง นอกจากการไดปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึน้แลว ยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรทุกคน
ไดมีโอกาสมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร และกอใหเกดิความสามัคคีในหมูคณะเพิ่มมากขึ้น   
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สํานักการกีฬาสํานักการกีฬา      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 38 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,500 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดอาคารยิมเนเซียม    
การปลูกตนไมและการพฒันการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณาบริเวณ  ปลูกตนปาลมหางกระรอก บริเวณหนาอาคารยิมเนเซยีม    
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  กองยานพาหนะฯ ประสานงานและอํานวยความสะดวกไดดีมาก  

วันทํากิจกรรมมีรถมากติดวานาจะมีงานอ่ืนตรงกัน คราวหนาไมควรใหมีกิจกรรมอ่ืน นอกจากกิจกรรม
วันพัฒนา     

 
 
 
 

สํานักการกีฬาสํานักการกีฬาสํานักการกีฬา
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สํานักประกันสํานักประกันคุณภาพคุณภาพ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 9 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,900 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    มีการจัดสถานที่ใหมใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน มีการทําความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ทํางานเพื่อขจัดสิ่งปฏิกูล     

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  มีการจัดเพิ่มตนไมรอบบริเวณที่ทํางาน(ซ้ือตนไมเพ่ิม) 
มีการจัดเก็บเอกสารใหเรียบรอยและเปนหมวดหมู  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  เปนโครงการที่ดีมาก เพ่ือทําใหปรับเปลี่ยนสรางบรรยากาศในการ
ทํางานที่ดีขึ้น ควรมีโครงการวันพัฒนาและปลุกตนไมอยางนี้ทุกป 

 

 
  

สํานักสํานักสํานักประกันคุณภาพประกันคุณภาพประกันคุณภาพ
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สํานักงานวทิยาเขตศรีราชาสํานักงานวทิยาเขตศรีราชา      มีผูเขารวมงาน จํานวน 778 คน ประกอบดวย นิสิต 696 คน บุคลากร 
67 คน และผูนําชุมชนและเจาหนาที่จากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา) ใชงบประมาณ  
เปนเงิน 26,179 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค อดีตนายกสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และองคมนตรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด พรอมดวย คณะผูบริหาร 
บุคลากร และนิสิตวทิยาเขตศรีราชารวมปลูกตนไม จํานวน 2,899 ตน โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 
2(ศรีราชา) กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดใหความอนุเคราะหพันธไมพรอมเจาหนาที่
จัดเตรียมพ้ืนที่ในการปลูกใหกับวิทยาเขต และแบงพ้ืนที่ในการปลกู 5 เขต ดังน้ี บริเวณประต ู3 ถึงเนิน
ภูเขาดานทิศตะวันออก บรเิวณสนามหนาอาคาร 3 ปฏิบัติการวิศวกกรมการบินและอวกาศยาน บริเวณ
อาคาร 13 ศรีธรรมเกษตร บริเวณดานหลังอาคาร 8 หอพักนิสิต และบริเวณถนนแนวกันไฟ ภายหลัง
เสร็จสิ้นการปลูกตนไมแลว ไดมีการเขียนชื่อผูปลูกลงบนแผนปายและนํามาผูกติดกับตนไมของแตละคน
ที่ชวยกันปลูกในวันน้ีดวย 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      เก็บขยะบริเวณโดยรอบวิทยาเขต 
 

สํานักงานวิทยาเขตศรีราชสํานักงานวิทยาเขตศรีราชสํานักงานวิทยาเขตศรีราชาาา
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 116 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 21,181 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่    
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยฝายบริหารและธรุการทั่วไป ฝายวิจัยและประเมินผล  

ฝายประยุกต และถายทอดงานวิจัย ฝายสารสนเทศงานวิจัย และศูนยชนบทศึกษารวมกันดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาบริเวณโดยรอบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ทั้งดานหนา ดานหลัง เก็บกวาดใบไมบน
หลังคา ทําความสะอาดบริเวณถนนทางเดิน ลานจอดรถพัฒนาพ้ืนที่สวนกลางภายในอาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ซ่ึงมีพ้ืนที่ปฏิบตัิงานจํานวน 3 ชั้น โดยดําเนินการเช็ด
กระจกประตู หนาตาง กวาดหยากไย ถูพ้ืน ทําความสะอาดหองผูบริหาร หองประชุม หองปฏิบัติงาน 
หองน้ํา ครุภัณฑ สํานักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ไดดําเนินกิจกรรม 5 ส โดยการสํารวจสิ่งของ
เครื่องใชอุปกรณในสํานักงาน เพ่ือขจัดสิ่งที่ไมจําเปนตองใช สะสางเอกสาร ตลอดจนจัดเก็บเอกสารให
เปนระเบยีบเรียบรอย และตกแตงสถานที่ใหมีบรรยากาศรมร่ืนนาปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัตเิปน
นิสัยและมีวินัยในการทํางานยิ่งขึ้น  

 ฝายเครื่องมอืวิทยาศาสตร เจาหนาที่ฝายเครื่องมือฯรวมกันทําความสะอาดบรเิวณรอบ 
อาคารและพืน้ที่หองทํางานภายในสํานักงาน ของแตละงานรบัผดิชอบ ทําความสะอาดหองทํางานและ
หองปฏิบัติการ ทําความสะอาดครุภัณฑสํานักงาน จัดเก็บและจัดระเบียบพ้ืนที่หองทํางานใหสะอาด
รวบรวมและจัดเก็บสารเคมทีี่ไมใชเพ่ือรอบริษัทนําไปกาํจัด  

 ศูนยบริการฉายรังสแีกมมาฯ ทําความสะอาดในสํานักงานและหองปฏิบัติการ จัดบอรด 
ของศูนยบริการฉายรังสีฯ เก็บวัสดตุางๆที่ไมใช  

 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม ทําความสะอาดและจัดระเบียบบริเวณสํานักงาน 
เครื่องมือและอุปกรณประจําศูนย  

 ศูนยชนบทศกึษา ทําความสะอาดบริเวณรอบอาคารและสนามดานขางสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาฯ โดยทาํการเก็บขยะ เศษใบไม กวาดบริเวณสนาม และทําความสะอาดภายในศูนย โดยทําความ
สะอาดอุปกรณและจัดระเบยีบศูนย  

 สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางพรอมหนวยงานราชการ 
และชุมชนใกลเคียงสถานีฯ รวมกันพัฒนา ตัดหญาบริเวณแนวรัว้สถานี ตัดหญาหนาปายอนุสรณสถาน  
ตัดแตงกิ่งไมกระถินหนาบริเวณบานพัก และบริเวณอนุสรณสถาน ทําความสะอาดบริเวณบานพักรับรอง  

 สถานีวิจยัวนเกษตรตราดสถานีวิจัยวนเกษตรตราด  ทําความสะอาดรอบสํานักงานและบานพัก/ตัดแตงกิ่งไม  
 ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ ศูนยไดทําความสะอาดรวมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  

คณะวศิวกรรมศาสตร โดยทําความสะอาดและขนยายเครื่องมือบางอยางของหองปฏิบัติการชั้น 1  
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ    
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มกสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก..  รวมกันดําเนินกิจกรรมพัฒนาบริเวณสนามหญาโดยรอบ 

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ทั้งดานหนา-ดานหลัง โดยกวาดเศษใบไมที่รวงหลนไปทิ้ง ตัดแตงใบไม กิ่งไม
พรอมทั้งรดน้ําตนไมและบริเวณสนามหญาทั้งหมดเก็บสิ่งของที่ไมใชแลว และขยะไปทิ้ง  

 เครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง ตัดและตกแตงกิ่งไม สนามหญาบริเวณหนาอาคาร 
ปฏิบัติการวิจัยกลางโรงเรือนเพาะชําอนุบาลตนพืช ปลูกตนไมบริเวณดานหนาอาคารและดานขางอาคาร 
เก็บเศษวัสดุและขยะแหงบริเวณอาคาร  

 ศูนยบริการฉายรังสีแกมมา ตัดหญาทางเดินหนาศูนยบริการฉายรังสี ตัดแตงกิ่งไมหนาศูนย 
 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม จางเหมาปรับปรุงสถานที่ จัดสวนหยอม เพ่ือ 

ตกแตงบริเวณสวนดานหนาของศูนยฯใหสะอาดและสวยงามเปนที่ประทับใจของผูที่มาติดตอ  
 ศูนยชนบทศึกษา กําจัดวัชพืชบริเวณสนามหนาอาคารและดานขางของอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

โดยรอบ  
 สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง ปลูกตนไมบริเวณหนาปายอนุสรณสถานฯ จํานวน 130 ตน  
 สถานีวิจัยวนเกษตรตราด ปลูกไมนนทรีบริเวณดานหนาแนวรั้วลวดหนามระยะทาง 300 เมตร  

รวม 130 ตน  
 ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ ศูนยรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรถอนหญาบริเวณรอบๆ ตึก 

คณะวิศวกรรม 60 ป 
สํารวจและจําหนวยพัสดุสํารวจและจําหนวยพัสดุ  ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรฝายเครื่องมือวิทยาศาสตร  ตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ ใชงานมานาน

กวา10-15 ป เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา เบื้องตนตอไป 
อ่ืนๆอ่ืนๆ        

 ฝายเครื่องมอืวิทยาศาสตรกลาง รณรงคใหเจาหนาที่ฝายฯ ชวยกันประหยัด 
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา และโทรศัพทราชการ  

 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม ทําการสํารวจอุปกรณที่ชํารุดเพื่อจําหนายออก  
ไดแก เครื่องสแกน จํานวน 1 เครื่อง เครื่องปรับระดับไฟ 2 เครื่อง  

 ศูนยชนบทศึกษา ศูนยชนบทศึกษา มีการสํารวจวัสดุครุภัณฑภายในศูนยเปนปกติ  
 สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง มีการถายภาพเพื่อรวบรวมทํากิจกรรม  
 ศูนยวิจัยโลหะและวสัดุ ทําความสะอาดหอง สํานักงาน ชั้น 3 ใหสะอาด มีการจัด 

สภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    

 ศูนยบริการฉายรังสแีกรมมา รถเก็บเศษไมไมเกบ็กิ่งไมที่ตัดไวจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2550 และไดโทรศัพทแจงงานสวนและรกัษาความสะอาด กองยานพาหนะฯ  ตั้งแต 25 มิถุนายน 2550 
จนถึงวันรายงานยังไมมีเจาหนาที่มาเก็บเศษกิ่งไมทีต่ัดไว บริเวณทางเดินหนาศูนยบริการฉายรงัสีฯ 
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 สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง เสนอใหมหาวิทยาลัยควรจัดโครงการแบบนี้ ทุกๆ ป 
เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมและเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร      มีบคุลากรรวมงาน จํานวน 170 คน ใชงบประมาณ 
เปนเงิน 9,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดหองครัว หองจัดเลี้ยง หอง
จําหนายอาหาร ของหองสหโภชน ทําความสะอาดโรงงานผลิต 1,2 ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคาร 
ทําความสะอาดสถานที่ปฏบิัติงานแตละหนวยงาน/แตละฝาย    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดหญา ตัดแตงสวนหยอม/ตัดแตงตนไมใสปุย  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

สถาบันคนควาและพัฒนาสถาบันคนควาและพัฒนาสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารผลิตภัณฑอาหารผลิตภัณฑอาหาร   
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      มีบุคลากรรวมงาน
จํานวน 126 คน ประกอบดวย นิสิต 5 คน และบุคลากร 121 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 13,362 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    แบงพ้ืนที่รับผิดชอบสํารวจสะสางสิ่งของที่
ไมไดใช จัดพื้นที่ใหมีความสะอาดในการทํางาน ทําความสะอาดพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย สรางนิสัยให
ดูแลพ้ืนที่เปนกิจวัตรประจํา จัดสถานที่ทํางานใหดูสวยงามเสมอ จัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหอยูใน
สภาพที่ดี  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณรอบอาคาร ดายหญา พรวนดิน 
เติมดินสวนรอบอาคาร ปลูกตนไมเพ่ิมเตมิ รดน้ําตนไมรอบอาคาร เก็บวัสดุเหลือทิ้งเพ่ือรอรถขนขยะ  
  

  
  
  
  
  
  
  

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตร
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สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม ((RRDDIIPPTT))      มีบุคลากรรวมงาน
จํานวน 70 คน ประกอบดวย นิสิต 20 คน และบุคลากร 50 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,718 บาท  
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    มีการพัฒนาอาคารบริเวณดานนอกอาคาร
สถาบันคือเนนความสะอาดในหองทํางาน หองเรียน หองอาหาร และหองน้ํา 

การปลูกตนไมและการพัการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณฒนาบริเวณ  มีการปลูกตนไม การบํารุงรักษาตนไมภายในบริเวณ
สถาบันฯ     
  
  
  
  
  
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 145 คน ประกอบดวย 
นิสิต 28 คน และบุคลากร 117 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,365 บาท โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรกิจกรรม รม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    
 สํานักงานเลขานุการ ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร พัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณชั้นลาง-ชั้นบน 

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจใหสะอาดตามกิจกรรม 7 ส ทําความสะอาดจัดเก็บหองสมุด จัดเก็บเอกสาร ทํา
ความสะอาดครุภัณฑสํานักงาน  

 สถานีวิจัยเพชรบูรณ พัฒนาบริเวณสถานี ทําความสะอาด ตัดหญาบริเวณปาย และลาน 
เอนกประสงคของสถานี  

 สถานีวิจัยกาญจนบุรี ตัดหญาและทําความสะอาดตามแนวถนนภายในสถานีตั้งแตบริเวณ 
ทางเขาสถาน ีบริเวณอาคารสาํนักงานและบานพักเจาหนาที่รวมพื้นที่ประมาณ 2 ไร  

 สถานีวิจัยดอยปุย ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบสถานี ทําความสะอาดอาคาร 
สํานักงานตัดหญาตัดแตงตนไม ภายในพื้นที่สวนบวกหาทําความสะอาดพื้นที่รอบบอพักน้ําบริเวณสวน
บวกหาและถนนบริเวณโดยรอบ   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    
 สถานีวิจัยเพชรบูรณ ปลูกไมผลเมืองหนาวฯ เปลี่ยนยอดพลับ 500 ตน ปลูกหญาแฝกเฉลิม 

พระเกียรติ จํานวน 40,000 ตน ตามแนวระดับในแปลงไมผลในพื้นทีล่าดชันแปลงทดลองทับเบกิ  

สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรมสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรมสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร   
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 สถานีวิจัยกาญจนบุรี ปลูกไมยืนตน ไดแก ตนสํารอง สะเดาปา และหางนกยูงเพ่ิมเติมเพ่ือ 
ความสวยงามและสรางความรมรื่นในพื้นที่ บริเวณรอบสระกักเก็บนํ้าชลประทาน(ป 38) ของสถานีวิจัย
กาญจนบุรี  

 สถานีวิจัยสทิธิพรกฤดากร ปลูกปาลม Fontail 150 ตน หูกระจง จํานวน 50 ตน มะพราว 
นํ้าหอมจํานวน 100 ตน  

 สถานีวิจัยดอยปุย ปลูกทอดอก จํานวน 5 ตน ปลูกหญาออกัสตัส จํานวน 100 ตารางเมตร  
อาซาเลีย จํานวน 50 ตน ไมยืนตน จํานวน 3 ตน ตนไผลวก จํานวน 97 ตน ปลกูถั่วบราซลิ จํานวน  
200 ตารางเมตร ปลูกสนฉตัร จํานวน 4 ตน ปลูกตนเสือโครง จํานวน 50 ตน และหมากเขียว จํานวน 5 ตน  

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ      สํานักงานเลขานุการ สํารวจครุภัณฑชํารุดได 2 รายการ เพ่ือจักได
จําหนายตอไป 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      สํานักงานเลขานุการ จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู เพ่ือขออนุมัติทําลายหนังสือ
ราชการตามระเบียบตอไป 
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สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 7 คน บุคลากร 7 คน โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่    มีการพัฒนาสํานักงาน     
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    เน่ืองจากสถาบันวิชาการดานสหกรณมีภารกิจงานวิจัยตางจังหวัด 

ในวันเสารที่ 23 มิถุนายน 2550 จึงไดดําเนินการพัฒนาสํานักงาน ในวันศกุรที่ 22 มิถุนายน 2550   
 

      

      

  
  
  
  
  

สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 62

  
  
  
  
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศกึษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศกึษาราชนครินทร      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 12 คน โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  กวาดหยากไยทั้งดานนอกและดานใน
สถาบัน จัดตูเก็บของใหเปนระเบียบ จัดเอกสารใหเรียบรอย  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
ศูนยการศึกษานานาชาติศูนยการศึกษานานาชาติ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 60 คน ประกอบดวย นิสิต 27 คน และบุคลากร 
33 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      เจาหนาที่ของศูนยการศึกษานานาชาติ
พรอมดวยนิสิตภายในหอพักศูนยการศึกษานานาชาติ รวมกันทําความสะอาดสํานักงาน หองพัก  
หองประชุม    

สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร   

ศูนยการศึกษานานาศูนยการศึกษานานาศูนยการศึกษานานาชาติชาติชาติ
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การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  เจาหนาที่ศูนยการศึกษานานาชาติและนิสิตตางชาติ
รวมกันปลูกตนไม บริเวณหนาอาคารศูนยกิจกรรม พรอมเก็บเศษใบไม และทําความสะอาดบริเวณ
สวนหยอมหนาอาคารศูนยกจิกรรม   

อ่ืนๆอ่ืนๆ      เจาหนาที่ของศูนยและนิสิตตางชาติรวมรบัประทานอาหารวาง และอาหารกลางวัน
รวมกัน เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี ในการทํากิจกรรมรวมกัน    
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ศูนยนานาชาติสิรินธรเพือ่การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีศูนยนานาชาติสิรินธรเพือ่การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 14 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,608 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      มีการทําความสะอาดสํานักงานและ
บริเวณโถงทางเดิน มีการจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู พรอมที่จะสืบคนหาไดสะดวก ทําความสะอาด
บริเวณสวนลานจัดเลี้ยงกลางแจง จัดแจกันพลูดางในบริเวณสํานักงาน นําขยะไปทิ้งในบริเวณจุดทิ้งขยะ 
และเปลี่ยนวสัดุ(หองน้ํา) ใหม มาทดแทนวัสดุที่ชํารุด    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ตัดและตกแตงกิ่งตนไมในบริเวณใหเปนระเบียบ ปลูก
ตนไมเพ่ิมและถอนตนไมทีต่ายแลวหรือวัชพืช ใสดินและปุยเพ่ิมในกระถางทุกใบ และทําความสะอาด
บริเวณสวนลานจัดเลี้ยงกลางแจง   
  

 
 
 
 

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
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ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน มกศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน มก..      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 25 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 9,601 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทางศูนยฯ รวมกับเจาหนาที่อาคารวิจัย
และพัฒนาไดดําเนินการลางพื้นโรงจอดรถ ทั้งภายใน-ภายนอก อาคารโดยการลงน้ํายาขัดพื้น ลางทอ
บริเวณรอบโรงรถ    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ทางศูนยฯ รวมกับเจาหนาที่อาคารวิจัยและพัฒนาได
ดําเนินการบํารุงรักษาตนไมดานหนาที่ทําการ    

อ่ืนๆอ่ืนๆ      ทําความสะอาด/จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑสวนสํานกังานในสวนของผูรับผิดชอบแตละคน 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  เปนกิจกรรมที่ดี มหาวิทยาลยั ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี ้ตอๆ ไป 

เพ่ือพัฒนา มก. และบุคลากรจําไดมีสวนรวมในภาพรวม และมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาได
รังสรรค สรางความสัมพันธ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน มกศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน มกศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน มก...   
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ศูนยผลิตภัณฑนมศูนยผลิตภัณฑนม      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 50 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 5,202 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดบริเวณบนอาคารสํานักงาน
ในหองตาง ๆ ทําความสะอาด เครื่องใชสํานักงาน   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  กําจัดวัชพืช ในบริเวณปายศูนยผลติภัณฑนม กําจัด
วัชพืช ในบริเวณรอบบอบําบัดน้ําเสีย ตัดและตกแตงตนไม ทําความสะอาดและพฒันาโดยรอบศูนย
ผลิตภัณฑนม ใสปุยและดิน บํารุงตนไม 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      นําผลติภัณฑนม มอบใหหนวยงานในมหาวทิยาลัยที่รวมงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนม
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2550 ไดรับการสนับสนุน    
รถบรรทุก รถขุด รถขยะแบบอัด นมสด ปุย ขาวโพด และผลไม จากหนวยงานตางๆ ดังน้ี 
 

1.  สถาบันอินทรีจันทรสถติยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร  สนับสนุนขาวโพด 1,500 ฝก 
2.  รานสหกรณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนุนเงินซ้ือผลไม 2,000 บาท 
3.  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนุนเงินซ้ือผลไม 20,000 บาท 
4.  คุณไพบูลย รัตนาภรณชัย บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) สนับสนนุปุยเคมี           
    จํานวน  2,000 กิโลกรัม 
5.  รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน โดยศูนยผลิตภัณฑนม สนับสนุนนมสด จํานวน  1,500 ถุง  
    ใหกับผูรวมกิจกรรมพัฒนาฯ 
6.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน สนับสนุนปุยคอก 
7.  สํานักการระบายน้ํา กรงุเทพมหานคร ใหการสนับสนนุรถ พรอมเจาหนาที่ ดังน้ี 

  - รถบรรทุกเททาย จํานวน 6 คัน 
8.  สํานักงานเขตจตุจักร ใหการสนับสนนุรถ พรอมเจาหนาที่ ดังน้ี 

  - รถอัดขยะ  จํานวน 2 คัน 
  - รถบรรทุกเททาย จํานวน 4 คัน 

9.  สํานักงานเขตบางเขน ใหการสนับสนนุรถ พรอมเจาหนาที่ ดังน้ี 
  - รถบรรทุกเททาย จํานวน 1 คัน 
  - รถอัดขยะ  จํานวน 4 คัน 

10. สํานักงานเขตหลักสี ่
 - รถอัดขยะ   2 คัน    

- รถบรรทุกเททาย 2 คัน    
11.  สถานีบริการน้ํามันสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร ใหความรวมมือเปดบริการจําหนายน้ํามัน                   
      ในวันพัฒนาและปลูกตนไม ในวันที ่23 มิถุนายน  2550 
12.  นอกจากนั้นบริจาคผานหนวยงาน คณะ / สํานัก / สถาบัน โดยตรง 
13.  งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความอนุเคราะหภาพกิจกรรม 
      

 
 
 
 

รายนามผูการสนับสนุนรายนามผูการสนับสนุนรายนามผูการสนับสนุน
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ตนที ่ ชื่อผูปลูก ตําแหนง 

1 นายปราโมทย ไมกลัด  นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
2 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
3 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ผศ. จงกล แกนเพ่ิม ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
 รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
4 รศ.ดร.เจษฎา แกวกัลยา รองอธิการบดีฝายบริการวชิาการ 
 อาจารยอรไท ผลด ี ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 
5 นายนคร เหลืองประเสริฐ รองอธิการบดฝีายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต 
6 รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย 
7 ดร.ดํารงค ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร 
8 รศ.วินัย อาจคงหาญ คณบดีบัณฑติวทิยาลัย 
9 ผศ.ดร.บงกชรัตน ปติยนต ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 
10 ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
11 นายวิรุฬห ปอมทอง ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต 
12 นายกฤษณ  พลอยโสภณ ประธานสภาขาราชการ มก. 

 นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต กรรมการสภาขาราชการ (รองประธานฝายบริหาร) 
13 รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค คณบดีคณะเทคนิคการสตัวแพทย 
14 ดร. สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
15 ผศ.มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝายอํานวยการ 

 ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ 
16 รศ.พวงเพชร สุรัตนกวีกลุ คณบดีคณะสงัคมศาสตร 

 ดร.อรสา  สุกสวาง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
17 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ผูชวยอธิการบด ี

 รศ. ดร.สุมาลี บุญมา ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 
 ผศ.ดร.บงกชรัตน ปติยนต ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 

18 รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 
19 เจาหนาที่สํานักงานตรวจสอบภายใน  
20 นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร ผูชวยอธิการบดีฝายการเงนิและทรัพยสนิ 

 รศ. ดร.สุมาลี บุญมา ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 

รายนามผูปลูกตนนนทรี  บริเวณแนวรั้วประตูงามวงศวาน 2  
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ตนที ่ ชื่อผูปลูก ตําแหนง 
21 ดร. สุรพล ภัทราคร  คณบดีคณะวทิยาศาสตร  
22 ผศ.นภาภรณ   พรหมชนะ รองคณบดีฝายประสานกิจและกิจการพิเศษ   

คณะเศรษฐศาสตร 
23 นางจุฑาพร  ฉันทากร ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน 

 นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร ผูชวยอธิการบดีฝายการเงนิและทรัพยสนิ 
24 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ มก.  
25 อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา ผูชวยอธิการบดี 
26 นางจุไร  เกิดควน หัวหนางานประชาสัมพันธ 
27 รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
28 นางจุไร  เกิดควน หัวหนางานประชาสัมพันธ 
29 รศ. ดร.สุมาลี บุญมา ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 
30 นางจุฑาพร  ฉันทากร ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน 
31 นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร ผูชวยอธิการบดีฝายการเงนิและทรัพยสนิ 
32 นางจุฑาพร  ฉันทากร ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน 

 นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร ผูชวยอธิการบดีฝายการเงนิและทรัพยสนิ 
33 ผศ.ดร.บงกชรัตน ปติยนต ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 
34 ผศ.นภาภรณ   พรหมชนะ รองคณบดีฝายประสานกิจและกิจการพิเศษ   

คณะเศรษฐศาสตร 
35 รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

36-80 คณะกรรมการวันพัฒนาและปลูกตนไมฯ   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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โครงการ “วนัพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2550” 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถงึความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาทางดาน
กายภาพ   เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญ     
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศกัราช 2550 และเพื่อสงเสรมิความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของ 
บุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการ 
รักษาความสะอาด   การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของความรมรื่นของตนไม  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือใหมหาวิทยาลยัฯ ของเรา 
มีความสะอาด  เกิดความรมรื่น สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทศันที่ดีใหกับทกุหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   โดยไดกําหนดโครงการ  “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2550”   
ขึ้นในวันเสารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญ    
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศกัราช 2550  
 2.2  เพ่ือเปนการชักชวนใหผูบริหาร นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหเล็งเห็นความ 
สําคัญของการปลูกตนไม การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และการบํารุงรักษาตนไม 
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยางตอเน่ืองใหมีความรมร่ืน สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย 
มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี 
 2.3  เพ่ือเปนการสงเสริมความสามัคคี   และสรางจิตสาํนึกรวมกันใหกับบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา  โดยใหทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาให
มหาวิทยาลัยฯ ของเราใหมีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน  สวยงาม  เปนระเบียบเรียบรอย 
 2.4  เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “ 7 ส.” ในแตละพ้ืนที่  คือ  สะสาง  
สะดวก  สะอาด  สรางนิสัย  สุขลักษณะ  สวยงาม  และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี  ใหกับทุกหนวยงาน  คณะ  
สํานัก  สถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะ สํานัก สถาบัน และทกุกองของสํานักงานอธิการบดี  โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เปนผูประสานงาน 
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4.  วิธีการดําเนินการ 
 4.1  กําหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2550”  
 4.2 ประชาสัมพันธให  คณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือขอความรวมมือ  
รวมแรง  รวมใจบุคลากรของมหาวิทยาลยัทั้ง  อาจารย  ขาราชการ  ลูกจาง  นิสิต  เพ่ือปลูกตนไมและ
ทําความสะอาด โดยกําหนดจุดแบงเขตความรับผิดชอบและวางแผนรวมกันในการปฏิบัติงานเพือ่ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ดําเนินการพัฒนาและปลูกตนไม ในวนัเสารที่ 23 มิถุนายน  2550 ดังน้ี 
  4.3.1 ปลูกตนไมบริเวณคณะมนุษยศาสตร เพ่ือรวมเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในมหามงคลสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญ    พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2550 เพ่ือเปน
การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 4.3.2  ตกแตงพ้ืนที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร  และบํารุงรักษาตนไมภายในหนวยงาน 
 4.3.3  ดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “ 7 ส.” ในแตละพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สรางนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี ดังน้ี 

  ดําเนินการสํารวจพัสดุที่ไมจําเปนตองนํามาใชประโยชนตอทางราชการ ใหจําหนาย 
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (สวนแกไขเพ่ิมเติม) 
   รณรงครักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ใน
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  คือ  เนนความสะอาดใน หองทํางาน  หองเรียน  หองอาหาร หองหอพัก 
และหองน้ํา 
 4.3.4  การดําเนินโครงการ จะดําเนินการโดยแบงพ้ืนที่ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ เปน 
จุดพัฒนาและปลูกตนไม โดยเจาของหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
จะเปนผูรับผดิชอบในพื้นทีส่วนกลางและประสานงาน 
 
5.  สถานที่ 
 5.1  พ้ืนที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยดําเนินการปลูกตนลั่นทม 
 5.2  อาคารสิ่งกอสรางและพื้นที่ของคณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบ   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 
6.  งบประมาณ 
 6.1 พ้ืนที่สวนกลาง ใชงบประมาณดังน้ี 
  6.1.1 ขอใชเงินรายไดสวนกลาง งบเงินอุดหนุน ซ่ึงเปนคาใชจายอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน 
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ป 2550 เปนเงิน 200,000 บาท  
  6.1.2 ขอใชเงินรายไดกองยานพาหนะฯ  งบดําเนินการ เพ่ือการดําเนินงาน โครงการวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2550 เปนเงิน 187,000 บาท 
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รวมเปนเงิน 387,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยขอถัวจายทกุรายการ ประกอบดวย 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน

(บาท) 
1 คาอาหาร นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และผลไมรวมทั้งผลไมสําหรับผูบริหารมอบให

หนวยงาน 
130,000

2 คาสมนาคุณเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น ๆ ในอัตราคนละ 420 บาท/วัน 42,000
3 คาวัสดุคอมพิวเตอรและคาจางเขาเลมหนังสือสรุปผลโครงการฯ 45,000
9  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 30,000
10 คาวัสดุการเกษตร (ตนไม)  30,000
11.  คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  80,000
12  คาใชจายอ่ืน ๆ 30,000
 รวมเปนเงิน 387,000

 
6.2 พ้ืนที่หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย ฯลฯ ใชงบประมาณของหนวยงาน 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 7.1  ผูเขารวมโครงการไดรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ ทรงทรงเจริญ    พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2550 เพ่ือเปนการเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 7.2  ผูรวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   สรางความเขาใจ  ความสามัคค ีมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน  และรวมมือกันในการแกปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 7.3  ผูรวมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี   และมีความเขาใจในการรกัษาความสะอาดอาคารสถานที่  
การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไม 
 7.4  เปนกิจกรรมหนึ่งที่จะทําใหนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ในโครงการคืนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับบางเขน  ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

**************************** 
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กําหนดการ 
วันพัฒนาและปลูกตนไม  มก.  ประจําป  2550 

วันเสารที่  23  มิถุนายน  2550 
----------------------------------------------------- 

ขอเชิญชวนผูบริหารและผูรวมวันพัฒนาฯ สวมเสื้อสีเหลือง เพ่ือรวมวันพัฒนาฯ 
06.00 – 07.30 น. -  นิสิตป 1  พรอมกันทําบุญตักบาตรทีบ่ริเวณหอประชุมใหญ 

- เจาหนาที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ พรอม ณ กองยานพาหนะฯ 
- เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด  พรอมอุปกรณ ประจําจุดพัฒนาทั้ง 8 จุด 

07.30 น. -  นิสิตใหม  ทําพิธีเคารพสักการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย 
08.00  น. -  ทุกหนวยงานพรอมกันที่สังกัดตนเองเพื่อพัฒนา 
08.30  -  คณะผูบริหาร พรอมกันปลูกตนนนทรบีริเวณแนวรัว้ประตูงามวงศวาน 2  

   จํานวน  80 ตน 
09.15  น. -  ผูบริหารและผูแทนนิสิต มก. รวมปลูกตนนนทรี จํานวน 1  ตน ประจํารุน  KU 67 

  บริเวณ ศร.3 
09.30 – 12.00 น. -  คณะผูบริหารเยี่ยมชม  และนําผลไม  นม  ฯลฯ  ไปตามหนวยงานตาง ๆ แยกเปน  3  

สาย ดังน้ี:- 
 สายที่  1  นายกสภามหาวิทยาลยั (นายประเพลิน  เกษมโอภาส เปนผูนําเสนทาง) 

            อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ, คณะศกึษาศาสตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร,  
คณะสังคมศาสตร, คณะเกษตร,  สวน 100ป, คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร, 
คณะบริหารธรุกิจ, สํานักบริการคอมพิวเตอร, สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด, สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม 

 สายที่  2  อธิการบดี      (นายตั๋น  นิลมาติ เปนผูนําเสนทาง) 
           คณะมนุษยศาสตร,หอพักนิสิตหญิง,สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร,  
หอประวัติ มก., ประตูงามวงศวาน2,  สถานพยาบาล, กองกิจการนิสิต,  
สํานักทะเบยีนและประมวลผล, คณะวนศาสตร, คณะเทคนิคการสตัวแพทย,  
คณะสัตวแพทยศาสตร, หอประชุม มก. 
สายที่ 3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   (นายสมชาย  จกะวัฒนากุล เปนผูนําเสนทาง) 
           สํานักการกีฬา, ประตวูิภาวดี, คณะประมง, คณะสถาปตยกรรมศาสตร,  
อาคารสารนิเทศ 50 ป, สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร,   
สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ, 
สํานักหอสมุด, สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ, คณะวิทยาศาสตร 

12.00  น. -  ผูบริหารรับประทานอาหารกลางวัน (สาํนักสงเสริมและฝกอบรม) 
13.00  น. -  เริ่มพัฒนาหนวยงานจนกวาจะแลวเสร็จ 

-  เจาหนาที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่เก็บขยะ  ทําความสะอาดจนแลวเสร็จ 
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                          คําสั่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
  ที่     49/2550 

       เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  
ประจําป 2550" 

----------------------------------- 
 

  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ   "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  ประจําป 2550"   
ในวันเสารที ่23  มิถุนายน  2550  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย   และสําเร็จลุลวงตามวตัถุประสงค    
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  คือ:- 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ   ที่ปรึกษา 
 ผูอํานายการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ ประธานกรรมการ 
 นายสมศักดิ์   รักสนิท    รองประธานกรรมการ 
 นายสุพรศักดิ ์  ศักดิ์สินธุชัย   รองประธานกรรมการ 
 นายมานพ   เทียนเมืองปก   รองประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร   ลอมวงค    รองประธานกรรมการ 
 นายสมชาย   จกะวัฒนากุล รองประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  คนฟู รองประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน   ศิริธรรม    รองประธานกรรมการ 
 นายปรีชา   เกื้อแกว    กรรมการ 
 นายยงยุทธ   เปยมขําดี    กรรมการ 
 นายสนิท   ปนประดับ     กรรมการ 
 นายอดิศร   ศิริสุรักษ    กรรมการ 
 นายกฤษฎา   โพธิรักษ    กรรมการ 
 นายวิชัย   มินสุวรรณ    กรรมการ 
 นายพัลลภ   พรหมพา กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด กรรมการ 
 นายคงกฤช  รักษสังข กรรมการ 
 นายประเพลนิ  เกษมโอภาส กรรมการ 
 นายตั๋น  นิลมาต ิ กรรมการ 
 นายวิโรจน  พวงพิกุล กรรมการ 
 นายนิพนธ  ปานสอน กรรมการ 
 น.ส.สุชีพ   จันทอง กรรมการและเลขานุการ 
 นางปราณี   เทียนเมืองปก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 นางวราศร ี  ศรีวุฒิชาญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาคร   พงษนิล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายประกาศติ   สุมแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายศรราม   รักสกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  ใหคณะกรรมการมีหนาที่จัดทําแผนและดําเนินการจัดเตรียมวสัดุ   อุปกรณ   อาหาร   
นํ้าดื่ม   ผลไม   และอ่ืน ๆ  ประสานงานกับหนวยงานและคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ในการดําเนินงาน
โครงการ  "วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2550” ใหเสร็จเรียบรอยและบรรลุวตัถุประสงค 
 

คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอาหาร  ผลไม  อุปกรณ  และการเงิน 
 นางสาวสุชีพ   จันทอง ประธานกรรมการ 
 นางปราณี  เทียนเมืองปก   รองประธานกรรมการ 
 นางวราศร ี ศรีวุฒิชาญ    รองประธานกรรมการ 
 นายประกาศติ  สุมแกว    รองประธานกรรมการ 
 นางสาคร  พงษนิล    รองประธานกรรมการ 
 นายศรราม  รักสกุล    รองประธานกรรมการ 
 นายปรัชญา   ปณิธิกุล    กรรมการ 
 นางรัตนา   รุงกรุด    กรรมการ 
 นางสาวณัชชา  หาทรัพย   กรรมการ 
 นางสาวสายชล   มวงประเสริฐ   กรรมการ 
 นางสาวสายฝน  ภูหนองโอง   กรรมการ 
 นางสมสุข   เกษมกุล    กรรมการ 
 นางสาวสุมาล ี  ภูระหงษ    กรรมการ 
 นางสุกัญญา   อินทอง    กรรมการ 
 นายสมนึก   มาเนียม    กรรมการ 
 นายฉัตรชัย   ดานกลาง    กรรมการ 
 นางสาวชลธิชา   ลอมวงค   กรรมการ 
 นางหวัด   ปุยออก    กรรมการ 
 นางกิมไล   ทองวิลัย กรรมการ 
 นางสาววันดี  เพ่ิมทวีทรัพย กรรมการ 
 นางสุภัทร  ปานสอน กรรมการ 
 นายกฤษพิมาน  หัสไทย กรรมการ 
 นางสาวกฤษกร  ปรุงเมือง กรรมการ 
 นางสาวศิริญญา  รักสนิท กรรมการ 
 นางอัมพัน  หม่ืนเทพ กรรมการ 
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 นางวิไลลักษณ   ขวัญจิตต   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสุมาลี   ภูรัตน              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 น.ส.นิตยา   ขันทอง              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จัดหาอาหาร  ผลไม  นํ้าดื่ม  และอุปกรณ  เพ่ือสนับสนุนใหกับนิสิต  บุคลากรที่
รวมพัฒนา  และจัดหาวัสด ุ อุปกรณ  สนับสนุนใหกับฝายตาง ๆ  ตลอดจนควบคุมการเบกิจายเงินใหเสร็จ
เรียบรอย  และงานอื่น ๆ  ที่มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายน้ําดื่ม 
 นายสุพรศักดิ ์  ศักดิ์สินธุชัย   ที่ปรึกษา 
 นายวิเชียร  ลอมวงค    ประธานกรรมการ 
 นายกัมปนาท   ศรีบุญเรือง   กรรมการ 
 นายทิตย  ลานสม    กรรมการ 
 นายสํารอง  กะชัง กรรมการ 
 นายสุพิน  ชาวนา กรรมการ 
 นายจงรักษ  ศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 
 นายภัทรชัย  แกวเกต ุ    กรรมการ 
 นายพิชัย  มุยศาสตรา    กรรมการ 
 นายไอสูรย  รุกขชาต ิ    กรรมการ 
 นายวุฒิศักดิ์  อินทแพทย   กรรมการ 
 วาที ่ร.ต.ทัศวรา   ฉัตรวไิล   กรรมการและเลขานุการ 
  นางวิชชตุา   ทองพันชั่ง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จัดเตรียมน้ําดื่ม   นํ้าแข็ง   สําหรับบริการนิสติ  และบุคลากรที่รวมพัฒนาพื้นที่
สวนกลางทั้งหมด 
 

คณะกรรมการฝายเก็บขนขยะและรวมพัฒนา 
 นายสมศักดิ์   รักสนิท    ประธานกรรมการ 
 นายสมชาย   จกะวัฒนากุล   รองประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน   ศิริธรรม    กรรมการ 
 นายวีรพัฒน   นามกระโทก กรรมการ 
 นายประเพลนิ  เกษมโอภาส กรรมการ 
 นายวิญ ู ตนัทรรศนีย    กรรมการ 
 นายตั๋น  นิลมาต ิ    กรรมการ 
 นายประเพลนิ  เกษมโอภาส   กรรมการ 
 นายวิโรจน  พวงพิกุล    กรรมการ 
 นายโกเมศ  สรุทิน    กรรมการ 
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 นายปรัชญา  ปณิธิกุล    กรรมการ 
 เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด ทุกคน   กรรมการ 
 เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย ทุกคน กรรมการ 
 นายนิพนธ   ปานสอน กรรมการ 
 นายอุเทน  ชูแสง กรรมการ 
 นายชลิต  ปจจเทพ กรรมการ 
 นายสุรินทร  แสงกระจาง กรรมการ 
 นายเกษมสันต  มาลัย กรรมการ 
 นายศรายุทธ  จรจัด กรรมการ 
 นางเพียงพิศ  เฉลยอาจ กรรมการ 
 นางสาวศยามน  ทองพันธ กรรมการ 
 นางวัฒนา  เกษมโอภาส กรรมการ 
 นายสมเจตน  จักษุรัตน                 กรรมการและเลขานุการ 
 นายวราคม  ยิ้มนอย                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางนอย  แฉงประเสริฐ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายมาโนชย   คงเล็ก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  มีหนาที่ควบคมุดูแลการปฏิบัติงานของนสิิต  และเจาหนาที่ของกองยานพาหนะฯ   
ในการพัฒนาพื้นที่สวนกลาง   และประจํารถบรรทุกในการเก็บขยะไปทิ้งใหเสร็จเรยีบรอยจนเสรจ็ 
โครงการฯ  และงานอื่น ๆ  ที่มอบหมาย 
 
 

คณะกรรมการฝายบริการยานพาหนะและประสานงาน 
 นายอัศวิน  ศริิธรรม ประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  คนฟู กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด    กรรมการ 
 นายนิพนธ   ปานสอน    กรรมการ 
 เจาหนาที่งานซอมบํารุง ทุกคน   กรรมการ 
 เจาหนาที่งานยานพาหนะ ทุกคน   กรรมการ 
 นายกฤษฎา   โพธิรักษ กรรมการ 
 นายวรชติ  สุวรรณประสาท กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวดวงกมล  ขุนทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางพิไลพร  จินดารักษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 น.ส.ปรียารัตน   ทิมเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายพรณรงค  รุงกรุด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวพัชรินทร  จรจัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 นายวันชัย  ชมดง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     

  มีหนาที่ใหบรกิารยานพาหนะกับฝายตาง ๆ  เตรียมน้าํมันเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกของ
สวนกลางและของหนวยงานอื่น ๆ  ที่ขอความอนุเคราะหมา  เชน  กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  และงานอื่น ๆ  
ที่มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายจัดผลไมติดตามผูบริหาร 
 นายวิเชียร  คนฟู     ประธานกรรมการ 
 นายคงกฤช  รักษสังข    รองประธานกรรมการ 
 นายสําเนาว  แปลจาด    กรรมการ 
 นายหลอ  ขัดโพธิ์    กรรมการ 
 นายสมบูรณ  แตงออน กรรมการ 
 นายสมชาย  จุลศิลป กรรมการ 
 นายทรัพย  แสนสามารถ   กรรมการ 
 นายสมเวียง  คงสืบ    กรรมการ 
 นายรัสมี  ศิริมูน กรรมการ 
 นายจันทรา  หาชัย กรรมการ 
 นายธีรพงษ  คิดเห็น กรรมการ 
 นายวรรณชัย  สาตจีนพงษ กรรมการ 
 นายวิโรจน  ปลีงาม กรรมการ 
 นายปรีชา  นอยเหนี่ยง กรรมการ 
 นายณัฐวัฒน  ปรีชากุล กรรมการ 
 นายสมบัติ  สนิโคกสูง กรรมการ 
 นายวินัย  แสงเพชร กรรมการ 
 นางสาววรพรรณ  สนศิริ    กรรมการและเลขานุการ 
  นางฉวีวรรณ  รัตนเรืองศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จัดเตรียมผลไมสําหรับติดตามผูบริหารเพื่อมอบใหหนวยงานคณะ สํานัก 
สถาบัน นิสิต กอง ฯลฯ ที่รวมวันพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย    

 

ทั้งน้ี  ใหถือปฏิบัตติั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง    ณ  วันที ่    5    มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 
 
                                                                            (นายนิพนธ   ลิ้มแหลมทอง) 
                                                                                      รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ 
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คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา  
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
รองศรองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจนลกาญจน  อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทองนายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง      รองอธิการบดีฝายพัฒนาภายภาพรองอธิการบดีฝายพัฒนาภายภาพ  

  
คณะคณะผูจัดทําผูจัดทํา  
นางสาวสุชีพ  จันทองนางสาวสุชีพ  จันทอง    เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 8 8 ((ชํานาญการชํานาญการ))  
นายศรราม  รักสกุลนายศรราม  รักสกุล      เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอรเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  
นางรัตนา  รุงกรุดนางรัตนา  รุงกรุด      เจาหนาท่ีบริหารเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปงานทั่วไป  
นางสุมาลี  ภูรัตนนางสุมาลี  ภูรัตน      เจาหนาท่ีพัสดุเจาหนาท่ีพัสดุ  
นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตตนางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต    พนักงานพิมพดีดพนักงานพิมพดีด ช้ัน  ช้ัน 11  
นางสาวชลธิชา  ลอมวงคนางสาวชลธิชา  ลอมวงค    เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  
นางสาวศิรญิญา  รักสนิทนางสาวศิรญิญา  รักสนิท    เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  
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