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          ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับเชิญเปนประธานในพิธีเปด  ”วันพัฒนา
และปลูกตนไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2552” ในวันเสารที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ.2552  ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ ไดจัดใหมีโครงการ  “วันพัฒนาและปลูกตนไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  อยางตอเน่ืองเปนประจําทกุป  ตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึง
ปจจุบันเปนเวลา 14 ปแลว 

 

  สําหรับป พ.ศ. 2552  น้ี  มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิม 
พระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  จึงไดเรียนเชิญ
ผูบริหาร  นิสิต  รวมกันปลูกตนนนทรี จํานวน 12 ตน  ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย  และปลูกตน
นนทรี  ประจํารุน KU 69 ณ บริเวณดานทิศตะวันออกอาคารศูนยเรียนรวม 2 เพ่ือเปนการรวมเฉลิม
ฉลองและถวายพระเกียรติแดพระองคทาน ประกอบกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
รวมกันพัฒนาพื้นที่ของหนวยงานรวมกับนิสิต บุคลากร  เพ่ือเปนการสงเสริมความสามัคคี  และสราง
สํานึกรวมกัน  อีกทั้งยังเปนการรวมแรงรวมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหมีความสะอาด  เกิดความ
รมรื่น  สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดีอีกดวย 
 

  ในนามของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผมขอแสดงความชื่นชมตอคณะผูบริหาร  
บุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  ที่ไดรวมแรงรวมใจทําใหโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552”   เกิดขึ้นในวันนี้  ในโอกาสอันดีน้ี   ผมขอสงความ
ปรารถนาดีและกําลังใจมายังคณะผูบริหาร  บุคลากร  นิสิต  และผูเกี่ยวของทุกทานประสบความสําเร็จ
ตามที่มุงหวังในทุก ๆ ดาน  และจงมีวิวัฒนาการเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป  

 
 

 
 

                                                   (ศาสตราจารย ดร.กําพล  อดุลวิทย) 
                                                นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

                                                      กันยายน พ.ศ. 2552 
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วันพัฒนาและปลูกตนไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดขึ้นครั้ งแรกใน              
ป พ.ศ. 2538  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน

การสงเสริมใหหนวยงานราชการปลูกตนไมในบริเวณหนวยงาน รวมทั้งเพ่ือเปนการสงเสริมความ
สามัคคี และสรางจิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย หนวยงาน อาคารเรียน หอพัก 
และพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยใหมีความสะอาด เกิดความรมร่ืน สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดี 

 

สําหรับป 2552  วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. จัดขึ้นในวันเสารที่ 27 มิถุนายน 2552 เพ่ือรวม
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โดยมีการ
ปลูกตนนนทรี  จํานวน 12 ตน ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย และปลูกตนนนทรี ประจํารุน KU 69 
ณ บริเวณดานทิศตะวันออกอาคารศูนยเรียนรวม 2 รวมกับการพัฒนาพื้นที่ อาคาร สถานที่ของ
สวนกลางและหนวยงาน  โดยไดรับความรวมมือและรวมแรงรวมใจอยางดียิ่งจากบุคลากร  และนิสิต 
มก.    ดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส”  คือ สะสาง สะดวก สะอาด สรางนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม 
และสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ   ซ่ึงงานวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  ยังเปน
กิจกรรมหลักของการจัดงานวันรับนองใหม ในเชิงสรางสรรค และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมให
เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของนิสิตใหมทุกๆ ปอีกดวย 

 

 ผมขอขอบคุณบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคน ทุกหนวยงาน ในการดูแล
รักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยอยางดียิ่ง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยของเราเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
และเปนแหลงการเรียนรูทางดานอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และ
มีลักษณะภูมิทัศนที่ดี สวยงาม เหมาะสมกับการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศอยางนา
ภาคภูมิใจ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2552” ซ่ึงไดประมวลผลการดําเนินงานกิจกรรรมของทุกหนวยงาน พระสงฆ 69 รูป เพ่ือจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสมในปตอ ๆ ไป 
 

 

 

 
 

  (รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 
                                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                                                                                     กันยายน  2552 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษตรศาสตรษตรศาสตร
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           วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นครั้งแรกในป 
พ.ศ. 2538 เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และมีการจัดวันพัฒนาและปลูกตนไมตอเน่ืองกันมาเปนประจําทุก เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเปนการเสริมสรางจิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาพื้นที่ทุกหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหมีความสะอาด มีความรมร่ืน สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดีกับประชาคม
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 

 การดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมป 2552 น้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงเสริมความ 
สามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  จึงมีการปลูกตนนนทรี  ประจํา
รุน KU 69 ณ  บริเวณดานทิศตะวันออกอาคารศูนยเรียนรวม 2  และจัดใหมีวันพัฒนาและปลูกตนไม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 วันเสารที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2552    นอกจากนั้น  เพ่ือเปน
การแสดงถึงความรวมแรงรวมใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวย อาจารย ขาราชการ 
ลูกจางและนิสิต ในการที่จะพัฒนาความสะอาดของอาคารสถานที่   การปลูกตนไมและการบํารุงรักษา
ตนไมอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ   ของเรามีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน  สวยงาม  
สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ในการนี้ ขอขอบคุณทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสิตทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยาง
ดีในการรวมกิจกรรมในวันพัฒนาและปลูกตนไม พรอมทั้งไดจัดสงสรุปผลกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการฯ  
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2552” เลมน้ี   จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูเกี่ยวของ 
 
 
 
  (นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง) 
                                                          รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
                                                                              กันยายน  2552 
 
 
 
 
 

สารรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพสารรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพสารรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  
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กราบเรียน  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
  กระผมในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่นายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ไดใหเกียรติมาเปนประธานพิธีเปด “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2552” ในวันนี้ 
 

วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นครั้งแรกในวันเสารที่ 10 มิถุนายน  
2538  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป  นอกจากนั้น ยังสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหปลูกตนไมบริเวณหนวยงาน
ราชการ และเพื่อเปนสงเสริมความสามัคคี และสรางสํานึกรวมกันระหวาง นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรวมแรงรวมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราใหมีความสะอาด เกิดความรมรื่น 
สวยงาม และมีภูมิทัศนที่ดี 
 

  ตอมา มหาวิทยาลัย จัดใหมีโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ตั้งแตปพุทธศักราช 2538 จนถึงปจจุบัน รวม 14 ป  
 

สําหรับปพุทธศักราช 2552 น้ี  มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  
เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  จึงไดเรียนเชิญผูบริหาร นิสิต 
รวมปลูกตนนนทรี  จํานวน 12 ตน  ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย  และทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวมพัฒนาพื้นที่ของหนวยงานรวมกับนิสิต   บุคลากร  สําหรับพ้ืนที่
สวนกลาง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รวมกับนิสิตคณะตาง ๆ ไดพัฒนาพ้ืนที่ ตัดแตงตนไม 
พรวนดิน และใสปุยตนไม จํานวน 7 จุด ประกอบดวย สวน 100 ป หลวงสุวรรณฯ บริเวณอาคาร
สารนิเทศ 50 ป  บริเวณหอประชุมใหญ   บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน 1   บริเวณหอประวัติและ
สวนปาลมประตูงามวงศวาน 2  และลานกิจกรรมหนาอาคารเทพศาสตรสถิตย 
 

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปด โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552” ณ บัดนี้ 
 

******************* 
 
 
 

คํากลาวรายงานพิธเีปด “วันพฒันาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน) 
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เรียน  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธกิารบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบนั นิสิต  บุคลากร 
        และผูเกี่ยวของทุกทาน 
 

ผมรูสึกเปนเกียรติ ที่ไดมาเปนประธานพิธีเปด โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประจําป 2552 ในวันน้ี 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร” ตั้งแตปพุทธศักราช 2538 จนถึงปจจุบัน นับเปนสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
จัดขึ้นเพ่ือนอมเกลาถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสตาง ๆ นอกจากนั้นยังไดเห็นความสําคัญในการให 
นิสิต บุคลากร ไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาพื้นที่ และปลูกตนไมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหมี
ความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี  
 

สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  นิสิต  กองยานพาหนะฯ 
และผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดรวมแรง รวมใจกัน ทําใหโครงการ   “วันพัฒนาและปลูกตนไม  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ประจําป 2552”  เกิดขึ้นในวันนี้   และขออํานวยพรใหทุกทานจงประสบผลสําเร็จ  
ตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งใจไวทุกประการ  
 

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประจําป 2552”  ณ  บัดนี้ 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํากลาวพิธีเปด “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552” 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย) 
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 วันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552  มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเม่ือ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552    เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพ่ือสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาด   
การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง ดังคําขวัญที่วา “เกษตรเขียว สะอาด ปราศจาก
มลภาวะ” และ “นามอง นาดู นาอยู นาเรียน” เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความสะอาด รมรื่น 
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย และมีภูมิทัศนที่ดี ซ่ึงผูบริหารและทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย ไดรวม
ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 27,963 คน ประกอบดวย  

 นิสิต                                จํานวน 17,646 คน 
 นักเรียน ครู ศิษยเกาและผูปกครองนกัเรียนสาธิตฯ  จํานวน 3,207 คน 
 บุคลากร          จํานวน 6,915 คน 
 เจาของรถจักรยานยนตบริการ และเจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก ไดแก 

สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร, เขตบางเขน, เขตหลักสี ่ จํานวน 195 คน 
 งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ รวมเปนเงิน 1,560,508.50 บาท ประกอบดวย 

o สวนกลาง เปนเงิน   387,000 บาท 
o หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ เปนเงิน 1,151,508.50 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 
และสถานที่ ปลูกตนไม ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไม   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 255225522552   
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คณะเกษตรคณะเกษตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 600 คน ประกอบดวย นิสิตปริญญาตรี 400 คน และบคุลากร 
200 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองทํางาน ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานทีท่ํางาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณลานจอดรถ และบริเวณลานไทร 
กําจัดวัชพืชและตัดแตงกิ่งไมรวมทั้งกําจัดขยะบริเวณโดยรอบโรงเรือนทดลอง 7 หลัง ปรับแตงพ้ืนที่ 
โดยใชรถตัก JCB บริเวณดานหนาโรงเรือนทดลอง 7 หลัง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลกรและนสิิตเขารวมกิจกรรมใหมาก
ควรมีเจาหนาที่ของสวนกลางพรอมอุปกรณชวยสนับสนุนในการตัดแตงกิ่งไมขนาดใหญตามหนวยงาน  
ควรมีเสื้อยืดหรือหมวกแจกผูเขารวมกิจกรรม 

  
 

 
 

 
 

  

  

คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร   
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คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ      มีผูเขารวมงานทั้งหมด 520 คน  ประกอบดวย  นิสิต  450 คน และบุคลากร  
57 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 31,294 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่       
1. ทําความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณพ้ืนที่รอบอาคารคณะฯ 
2. ดําเนินกิจกรรม 7 ส. โดยการสะสางโตะทํางานและเอกสารตาง ๆ จัดเอกสารให 

เปนระบบ หมวดหมู สะสางหองทํางานใหสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    

- ตัดแตงตนหูกวางดานขางคณะฯ ที่ติดเสาไฟฟาแรงสูง ตัดแตงตนสนสวนหยอมหนา 
ภาควิชาการจดัการและพรวนดินรอบคณะฯ 
  - ทาสีบริเวณรอบอาคารภาควิชาการจัดการ และจัดโตะสนามบริเวณอาคาร 3 
  - ทําความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยที่พักของนิสิต ชุมนุมการตลาด บญัชี 
  - ยายสโมสรนิสิตเดิมจากอาคาร 2 ไปอาคาร 3 และจัดตกแตงสถานที่ 
  - ทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฝาเปด หนาภาควิชาการจัดการตลอดแนว และดานหนา
คณะฯ 
  - กวาด เก็บ ทําความสะอาดโรงรถ และทําความสะอาดรอบอาคารคณะฯ และภาควิชา
การจัดการ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   
1. ในป 2552 การจัดกิจกรรมสวนมากเปนกิจกรรมของนิสิตใหม ชั้นปที่ 1 ซ่ึงรวม 

กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยทัง้ภาคเชาและภาคบาย สําหรับในสวนของคณะฯ นิสิตมีสถานที่จัดกิจกรรม
นอยมาก และไมสามารถหาสถานที่รวมนสิิต จํานวน 400-500 คนได เน่ืองจากไดใชพ้ืนที่ในการกอสราง
อาคาร 
  2. หากเปนไปได การจัดกิจกรรมนิสิตควรเปนกิจกรรมของสวนกลางมหาวิทยาลยั 
  3. กิจกรรมการทําบุญตักบาตรของนิสิต กาํหนดเวลาเชาเกินไป คือ มหาวิทยาลัยนัด
พบนิสิต 06.00 น. สโมสรนิสิตนัดเวลา 05.50 น. ซ่ึงเปนการนัดที่เชาเกินไป นิสิตออกจากบานเร็ว มี
ปญหาดานการจราจรมาไมทัน และเปนอันตรายหากออกจากบานเชาเกินไป 
  4. การรวมกิจกรรมของบุคลากร สาย ก  มารวมกิจกรรมนอย  ปจจุบันหลายหนวยงาน
มีการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ การรวมมือทํากิจกรรมจึงมีผลกระทบมาก 
  5. หากเปนไปได กิจกรรมควรมีการเปลีย่นรูปแบบใหม  
 
 
 

คณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิ
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คณะประมงคณะประมง      มีผูเขารวมงาน จํานวน 441 คน ประกอบดวย นิสิต 380 คน และบุคลากร 61 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน  55,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะใน
บริเวณอาคารทัสนีสรสุชาติ หองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร และบริเวณโดยรอบอาคารเมฆบุยพราหมณ 

การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ  ทําการปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณอาคารวิทย 
ธารชลานุกิจ อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์ อาคารภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล และสโมสรนิสิต 
คณะประมง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงาน 
และงบประมาณใหกับหนวยงานตามความเหมาะสม 
 

       
 

       
 

   

คณะประมงคณะประมงคณะประมง
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คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 650 คน ประกอบดวย นิสิต 550 คน และบุคลากร 100 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่     
1. ทาํความสะอาดจัดเก็บกวาดขยะ โดยรอบบริเวณพื้นที่คณะมนุษยศาสตร อาคาร 1-3  

ตึกกําพล อาคารศูนยเรียนรวม 2 และกําจัดวัชพืชในคคูลอง 
  2. จัดเก็บเอกสารในสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
  3. ทําความสะอาดหองทํางาน หองธุรการ ในสํานักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ปลูก ตัด ตกแตงตนไม รอบอาคารคณะมนุษยศาสตร 
อาคาร 1 และ 2 

 

   
 

   
  

  

  

  

  

  

คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
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คณะวนศาสตรคณะวนศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 450 คน  ประกอบดวย นิสิต 300 คน  และบุคลากร  150  
คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน 60,000  บาท  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร  ทาํความสะอาดหองผูบริหาร  สํานักงานเลขานกุารคณะ หองทํางาน หองนํ้า  

หองสโมสรนิสติ  โรงอาหาร  หองสมุด เรือนเพาะชําฯ  และดําเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน
ของแตละหนวยงาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  หนาตึกวนศาสตร 60 ป ตดัแตงกิ่งไมบริเวณสวนรวม
พันธุ ลานจอดรถตึกภาควชิาการจัดการปาไม แนวรั้วดานหนาคณะและบริเวณหนาตึกและหลงัตึก ทํา
ความสะอาดโตะมาหินบริเวณหนาตึกวนศาสตร 60 ป 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาหนวยงาน และ
สนับสนุนคาใชจายบางตามสมควร 

 

  

  
 

 

คณะวนศาสตรคณะวนศาสตรคณะวนศาสตร
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คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร      มีผูเขารวมงานจํานวน  2,107  คน ประกอบดวย นิสิต 1,785 คน คณาจารยและ
บุคลากร 322  คน  ใชงบประมาณเปนเงิน 80,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ 
ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองเรียน หองปฏิบัติการ หอง
ทํางาน หองสํานักงานธุรการ หองน้ํา ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ทําความสะอาด เก็บขยะ ตัดแตงกิ่งไม บริเวณลาน
จอดรถในคณะ โรงอาหารคณะ สโมสรนิสิต ลานไปรษณีย รอบ ๆ อาคารทวี ญาณสุคนธ เรือนเพาะชํา 
ขุดลอกคูนํ้าหนาเรือนเพาะชํา ขดัโตะและเกาอ้ีมาหินรอบ ๆ คณะ 
 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   เปนกิจกรรมที่ดีทําใหบุคลากรและนิสิตมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
องคกร มีความสัมพันธที่ดีและสามัคคีรวมกัน  
 

  
 

   
 

   

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร    มีผูเขารวมงาน จํานวน 2,036 คน ประกอบดวย นิสิต 1,710 คน และบุคลากร 
326 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 90,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบคณะ สโมสรนิสิต โรงอาหารคณะ ลางและขัดพื้นอาคารชูชาติ 
กําภู ทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี ที่น่ังบริเวณใตอาคารตาง ๆ ดําเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ใน
หนวยงาน และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารภาควิชา/หนวยงาน  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ปลูกตนไมบริเวณสวนหยอมหลังอาคาร 1 และหนา
อาคาร 8 ตัดแตงกิ่งไมบริเวณโดยรอบทีจ่อดรถหนาอาคาร 8 ตัดหญาบริเวณอาคาร 3 ลอกรองน้ํา กําจัด
เศษขยะบริเวณโรงอาหารคณะ ปรับแตงภูมิทัศนโดยรอบคณะ 

   ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   ควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากรและนิสติเขารวมกิจกรรม
โดยพรอมเพรียงกัน โครงการนี้เปนโครงการที่ดีควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมความสามัคคี
ระหวางบุคลากรและนิสติ 

  
  

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  225  คน  ประกอบดวย นิสิต  187 คน บุคลากร จํานวน 
38 คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน  40,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ ทําความสะอาด เก็บกวาด ตัดแตงตนไม 
เก็บเศษขยะในคูนํ้า ตดิตั้งปายประชาสมัพันธภายในและภายนอกอาคาร จัดระเบียบภายในสาํนักงาน
ของแตละภาควิชา  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ปลูกตนประดูเหลืองบริเวณหนาอาคาร 1 รวมกับ
บุคลากรและนิสิตเปนทีร่ะลึก 40 ป คณะศึกษาศาสตร และปลูกตนไมและตกแตงสวนหยอมบริเวณทีต่ั้ง
ปายชื่อใหดูสวยงามรมรื่น 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ อุปกรณ เครื่องมือ อาหารและเครื่องด่ืม ควรไดรับการสนับสนุนให
เหมาะสม ควรรณรงคใหคณาจารย ไดเขารวมโครงการมากยิ่งขึ้น 

 

 

 
 

คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร
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โรงเรียนสาธติแหง โรงเรียนสาธติแหง มกมก..      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  225  คน  ประกอบดวย นักเรียน 3,000 คน  
สมาคมศิษยเกา 100 คน  สมาคมผูปกครอง 50 คน  และบุคลากร จํานวน 300 คน  โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่  
-  ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน  แบงออกเปน 12 โซน  (12 ระดับชั้นเรียน)   
-  ทําความสะอาดบริเวณหองพักอาจารยและโตะทํางานอาจารย  เจาหนาที่ทั้งโรงเรียน 
-  ทําความสะอาดรางระบายน้ํารอบ ๆ อาคารเรียนทุกอาคาร 
-  ทําความสะอาดบริเวณรั้วโรงเรียนและทางเดินภายในและภายนอก 
-  จัดเก็บขยะบริเวณทางระบายน้ําแนวถนนหนาโรงเรียน 
-  ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนกลางในอาคารเรียน เชน ระเบียงอาคาร บันได  

ผนังตึก ผนังหองเรียน เพดาน (กวาดหยากไยและฝุน) 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  
-  ปรับปรุงบริเวณสวนหยอมภายในโรงเรียน (ลานทอง)  ใสดินบริเวณโคนตนไมใหญ  

ปลูกไมประดับเสริมรอบโคนตนไม  
 -  ปลูกตนชาฮกเกี้ยนรอบบริเวณทางเดินและรอบสนามหนาอาคารอุบลฯ 
 -  ปลูกตนหูกระจงแทนตนแปรงลางขวด และตนไมใหญที่หายไปจากการลมและปลวกทําลาย 
 -  จัดเก็บวัสดุชํารุด เชน โครงสรางเกาอี้และโตะนักเรียน พรอมแทงจําหนายเปนครุภัณฑหมดสภาพ 
 -  จัดเก็บวัสดุเหลือใชใหอยูในที่เหมาะสมไมรกและทําลายทัศนียภาพและไมเปนอันตรายตอนักเรียน 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  
-  โรงเรียนฯ จะประชาสัมพันธใหผูปกครองของนักเรียนไดรวมพัฒนา มก. ดวยในปตอไป 

 -  ควรจัดสงอุปกรณ วัสดุสวนกลางใหหนวยงาน ขอใหทางกองยานพาหนะฯ สงมอบใหกับหนวยงานโดยตรง 
 

     

     

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    17 

  

  

  

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร      มีผูเขารวมงานจํานวน  800 คน ประกอบดวย นิสิต  700 คน และบุคลากร  
100 คน  ใชงบประมาณเปนเงิน 66,216 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี และมานั่ง 
สําหรับนิสตินัง่พักผอนและทํากิจกรรม ทําความสะอาดศาลาประชาสมัพันธ และบอรดตาง ๆ ปรับปรุง 
ตกแตงและทาํความสะอาดพื้นที่ภายในรัว้ระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 ใหดูรมร่ืน สวยงาม ทําความ
สะอาดบริเวณสถานที่จอดรถจักรยานยนตใตอาคาร 5 เก็บขยะและเศษวัสดุตาง ๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบ
คณะ ทาสีบลอ็กปูนที่ใสตนไมตลอดแนวดานหนาอาคาร 1 ตกแตงวาดภาพระบายสีตูใสถังขยะใหดู
สวยงาม และสะอาด จัดเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑใหเปนระเบียบเรียบรอย 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ปลูกตนไม จํานวน 3 ตน บริเวณดานหนาหองสมุด
พิทยาลงกรณ และดานหนาอาคาร 1 ตัดแตงตนไมบรเิวณดานหนาอาคารปฏิบตัิการ คณะเศรษฐศาสตร 
ตลอดแนวไปจนถึงศาลาประชาสัมพันธและบริเวณดานหนาอาคาร 1 ตัดแตงพันธุไม ตัดหญา กําจัด
วัชพืชที่เสื่อมโทรม บริเวณดานหลังอาคาร 4 บริเวณลานแสดสนนนทรี และบริเวณสวนหยอมระหวาง
หองพักคนงานและหองน้ํานอกอาคาร เก็บเศษใบไม ตกแตงและบาํรุงรักษาตนไม บริเวณดานหนาคณะ
และบริเวณโดยรอบ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือจูงใจใหบุคลากรและนิสิต
ไดตระหนักถงึความสําคัญ และรวมแรงรวมใจกันในการเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลยัใหมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคาใชจายตลอดจนวัสดอุุปกรณตาง ๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมใหแกหนวยงานบางตามสมควรและความเหมาะสม 

 
 

 

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร      มีผูเขารวมงานจํานวน 400 คน   ประกอบดวย นิสิต  330   คน   
และบุคลากร 70 คน  ใชงบประมาณเปนเงิน 34,310 บาท   โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ อาคาร 
บริเวณโถงนทิรรศการชั้นลาง  บริเวณลานอเนกประสงคขางสนามหญา โรงอาหาร สํานักงาน 
ทําความสะอาดและพัฒนา Studio นิสิตชัน้ปที่ 1 – 5 รวมถึงพ้ืนที่ขางเคียง    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ปลูกตนไมเพ่ิมเติม   บริเวณสวนหยอมรอบๆ คณะฯ  
และตัดแตงกิ่งตนไมบริเวณรอบๆ อาคาร 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   
1. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธใหคณาจารย บุคลากร และนิสติ ไดรับขอมูลขาวสาร

อยางทั่วถึง และขอความรวมมือใหนิสิตทุกระดับชั้น ใหความสําคัญและรวมกิจกรรมใหมากขึ้น  
2. มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนคาใชจายสวนหนึง่ 
3. มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนเครือ่งมือและอุปกณในการปฏิบัติงานสวนหนึ่ง 

 

   
 

 
 

     
                      

คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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คณะสตัวแพทยศาสตรคณะสตัวแพทยศาสตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน 655  คน  ประกอบดวย  นิสิต  310  คน  และ
บุคลากร  345  คน  ใชงบประมาณ  เปนเงิน  40,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองทํางาน หนวยงาน หองพักและหองน้ํา ดําเนินกิจกรรม 5 ส.  
ในสถานที่ทํางาน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณโดยรอบอาคาร ปลูกตนไมเพ่ิม
ตามสวนหยอมและรอบอาคาร เก็บกวาดใบไม ทําความสะอาดพื้นทางเดินโดยรอบอาคาร ลอกทอ
ระบายน้ําบริเวณโดยรอบคณะฯ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ  เพ่ือชักจูงใหบุคลากรรวม
กิจกรรมใหมาก  ควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหหนวยงานบางตามสมควร  
สนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานตามความเหมาะสม    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะสงัคมศาสตรคณะสงัคมศาสตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  900  คน ประกอบดวย นิสิต จํานวน 800 คน และ
บุคลากร จํานวน  100  คน  ใชงบประมาณ  เปนเงินจํานวน  50,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม  ดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาการพฒันาอาคารและสถานที่อาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดหองทํางานและหองน้ํา ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสํานักงาน 
  การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  มีการใสปุยตนไมบริเวณสวนหยอม ทําความสะอาด
โดยการจัดเก็บขยะในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบบริเวณคณะฯ และคูคลอง 
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบตัิงาน
สําหรับโครงการฯ และสนับสนุนงบประมาณบางสวน  
 

    

  

คณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 396 คน ประกอบดวย นิสิต 335 คน และบุคลากร  
61 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร และทาํความสะอาดสถานที่ทํางาน และทําความสะอาดหองนํ้า โดยดําเนินการตาม
กิจกรรม 7 ส.  
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ตัดแตงกิ่งไม เก็บขยะ เก็บกวาดใบไม และเศษกิ่งไม
บริเวณรอบอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 ทําความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ ทําความ
สะอาดหองน้ํา และลอกคูคลองบริเวณอาคารกิจกรรม   
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการประชาสัมพันธในกิจรรมดังกลาว และควร
สนับสนุนเครือ่งมือและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมดวย 
 

  
 

  
 
 
 

 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะเทคนิคการสัตวแพทยคณะเทคนิคการสัตวแพทย      มีผูเขารวมงานจํานวน  152 คน ประกอบดวย นิสิต  118 คน และ
บุคลากร 31 คน  และศษิยเกา 3 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      จัดระเบียบหองเก็บของ  ทําความสะอาด
สถานที่ตาง ๆ ของตัวอาคาร ลอกทอระบายน้ํา  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ปลูกตนไมบริเวณปายคณะฯ ตัดแตงกิ่งไม 
 
 
 

      
  

    
  

    
  
  
  
  

  

  

คณะเทคนิคการสตัวแพทยคณะเทคนิคการสตัวแพทยคณะเทคนิคการสตัวแพทย
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บัณฑติวทิยาลัยบัณฑติวทิยาลัย      มีผูเขารวมงานทั้งหมด 60 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      รณรงคดานการรักษาความสะอาด และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคาร ในสวนบริเวณพื้นที่ของหนวยงาน และพ้ืนที่สวนรวม โดยการทํา
ความสะอาด จัดเอกสาร จัดระเบียบหองทํางานและโตะทํางาน สํารวจครุภัณฑ ดําเนินการแยกครุภัณฑ
เปนประเภท โดยครุภัณฑที่ชํารุดจะดําเนินการจําหนายและจัดพื้นที่เก็บใหเรียบรอย 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไมใหม จัดสวน ตัดแตงกิ่งไม ใสปุยตนไม ทํา
ความสะอาดบริเวณอาคาร 

 

   

              

 
 
 

  

  

  

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
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วิทยาลยัสิ่งแวดลอมวิทยาลยัสิ่งแวดลอม      มีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที ่ ทําความสะอาดบริเวณภายในและ
ภายนอกอาคาร ทําความสะอาดหองน้ํา  เก็บขยะ กวาดพื้น ภายในบริเวณวิทยาลัยสิ่งแวดลอม  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   เก็บกวาดทาํความสะอาด ถางหญา เก็บใบไม  
ตกแตงตนไม กิ่งไม ปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคาร 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  
 

 

               

 
 
                                           
  

 

วิทยาลยัสิ่งแวดลอมวิทยาลยัสิ่งแวดลอมวิทยาลยัสิ่งแวดลอม
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สํานักงานอธิการบดีสํานักงานอธิการบดี      มีผูเขารวมงาน จํานวน 14 คน  ประกอบดวยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ใชงบประมาณ  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่     
 1. ตกแตงพ้ืนที่ และดูแลตนไมในหนวยงาน 
 2. สํารวจ ตรวจสอบพสัดุ ครุภัณฑ เพ่ือใหใชงานไดดี และเพื่อความสมบูรณในการปฏิบัติงาน 
 3. ดูแล ทําความสะอาดพื้นที่ ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ  ตัดแตงตนไมภายในสํานักงาน  
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  – 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดี
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กองกลางกองกลาง      มีผูเขารวมงาน จํานวน 28 คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,413  บาท  โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดเครื่องใชสาํนักงานและ
บริเวณพื้นทีข่องหนวยงาน 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานควรใหทุกคนเขารวมโครงการโดยพรอม
เพรียงกัน 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

กองกลางกองกลางกองกลาง
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งานประชาสมัพันธ  มกงานประชาสมัพันธ  มก.. มีบุคลากรรวมงาน 13 คน  โดยไมใชเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 5 5 สส.. และเก็บกวาดภายในสํานักงาน โดยทําความสะอาดภายในหอง โตะทํางาน เกบ็
กวาด เช็ดโตะทํางาน และกําจัดหนู  

กิจกรรมถายภาพ  และถายวีดีโอกิจกรรมถายภาพ  และถายวีดีโอ   ตั้งแตพิธีทําบุญตกับาตร ผูบรหิารเยี่ยมชมหนวยงานทั้ง 2 
สาย จนถึงพิธีมอบเหรียญ เคยู 69 

กิจกรรมการกระจายเสียงกิจกรรมการกระจายเสียง ดําเนินการประกาศกระจายเสียงรอบ ๆ มหาวิทยาลัยวันที่ 26 
มิถุนายน 2552 กอนวันพัฒนาเพื่อย้ําเตือนใหบุคลากรและนิสิตไดมารวมงานวันพัฒนาและปลกูตนไม 
มก. และวันพัฒนาในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 

กิจกรรมพิกิจกรรมพิธีกรธีกร ในพิธีปลกูตนไม ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย  
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ เห็นควรสรางจิตสํานึกในการพัฒนาหนวยงานและดูแลรักษาตนไม

เปนประจํา และควรมีการเยี่ยมชมขณะที่นิสิต บคุลากรกําลังพัฒนาเพื่อจะไดเห็นภาพที่แทจริงในการ
พัฒนาของแตละหนวยงานตอไป ทั้งยังไดภาพที่เปนบรรยากาศการพัฒนาจริง ๆ ดวย และควรมอบน้ํา
ด่ืมดวย 
  

  

งงงานประชาสัมพันธ มกานประชาสัมพันธ มกานประชาสัมพันธ มก...   
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สภาขาราชการสภาขาราชการ    มีผูเขารวมงาน จํานวน 14 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ดําเนินกิจกรรมในสํานักงาน โดยการทํา
ความสะอาดและพัฒนาบริเวณสํานักงานทั้งของเจาหนาที่สภาฯ และของกรรมการสภาฯ โดยการทําตาม
หลัก 7 ส. คือ สะสางพื้นที่ใหสะอาดการจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบสะดวกในการคนหา สรางนิสัยให
ขยันรักษาความสะอาด มีสุขลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงาน จัดใหสวยงาม และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหสบายตาแกผูปฏิบัติงานภายในและผูพบเห็น 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    กรรมการสภาขาราชการและเจาหนาที ่รวมปลูก
ตนไมกับผูบรหิารและนิสิต ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย 

   ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   การจัดกิจกรรมเชนน้ีเปนประจําทุกป เปนสิ่งที่ดีควรสนับสนุนใหมี
การจัดเชนนี้ตอไป กิจกรรมดังกลาวจะสงเสริมใหบุคลากรและนิสติมีความรักสามคัคีในหมูคณะและ
ผูกพันกับมหาวิทยาลยัฯ ตลอดไป 

 

    
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

สภาขาราชการสภาขาราชการสภาขาราชการ
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กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่      มีผูเขารวมงาน จํานวน 50 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน  4,278 บาท  
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมกิจกรรม 7  7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   รวมกันทําความสะอาดโตะทํางาน  
จัดสถานที่และสภาพแวดลอมของหนวยงานใหเปนระเบียบเรียบรอย จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู
สะดวกตอการคนหาและทําลายเอกสาร 
 

       
 

    
  

      
  

  

  

  

  

กองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี
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กองกิจการนิสิต  กองกิจการนิสิต  มีผูเขารวมงาน จํานวน 2,011 คน ประกอบดวย นิสิตหอพัก 1,881 คน และบคุลากร 
130 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทุกตึกพัก หอพัก ในการกํากับดูแลของ 
กองกิจการนิสิต การทําความสะอาดภายในอาคารและโดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองพัก  
หองสํานักงานและหองน้ํา 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ทําความสะอาด เก็บขยะและตัดแตงกิ่งไมบริเวณลาน
จอดรถทุกลานภายในกองกิจการนิสิต ตกึพัก และหอพัก รวมถึงอาคารที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
กองกิจการนิสิต 

   ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   เปนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน เพราะทําใหบุคลากรและนิสิตใน
หนวยงานของกองกิจการนิสิตไดทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรักและความสามัคคีภายใน
หนวยงาน ตกึพัก และหอพักมากขึ้น อีกทั้งเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาและบํารุงรกัษาอาคารหนวยงาน
ของตนเพื่อใหเกิดความสะอาด สวยงาม และมีความเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดสุขภาพจิตที่ดีพรอม
ทั้งทําใหบุคลากรและนิสิตตึกพัก และหอพัก ทุกคนมีสุขภาพกายทีแ่ขง็แรงสมบูรณปลอดจากมลพิษ
มลภาวะที่ไมดี อีกทั้งยังทําใหเกิดภาพลกัษณที่ดีตอหนวยงานซึ่งอยูภายใตการกาํกับดูแลของกอง
กิจการนิสิตทกุพื้นที่ของมหาวิทยาลยัฯ อีกดวย 

 
 

   
 

   
  
  
  
  

กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต
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กองกลางกองกลาง      มีผูเขารวมงาน จํานวน 28 คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,413  บาท  โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดเครื่องใชสาํนักงานและ
บริเวณพื้นทีข่องหนวยงาน 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานควรใหทุกคนเขารวมโครงการโดยพรอม
เพรียงกัน 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

กองกลางกองกลางกองกลาง
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งานประชาสมัพันธ  มกงานประชาสมัพันธ  มก.. มีบุคลากรรวมงาน 13 คน  โดยไมใชเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 5 5 สส.. และเก็บกวาดภายในสํานักงาน โดยทําความสะอาดภายในหอง โตะทํางาน เกบ็
กวาด เช็ดโตะทํางาน และกําจัดหนู  

กิจกรรมถายภาพ  และถายวีดีโอกิจกรรมถายภาพ  และถายวีดีโอ   ตั้งแตพิธีทําบุญตกับาตร ผูบรหิารเยี่ยมชมหนวยงานทั้ง 2 
สาย จนถึงพิธีมอบเหรียญ เคยู 69 

กิจกรรมการกระจายเสียงกิจกรรมการกระจายเสียง ดําเนินการประกาศกระจายเสียงรอบ ๆ มหาวิทยาลัยวันที่ 26 
มิถุนายน 2552 กอนวันพัฒนาเพื่อย้ําเตือนใหบุคลากรและนิสิตไดมารวมงานวันพัฒนาและปลกูตนไม 
มก. และวันพัฒนาในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 

กิจกรรมพิกิจกรรมพิธีกรธีกร ในพิธีปลกูตนไม ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย  
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ เห็นควรสรางจิตสํานึกในการพัฒนาหนวยงานและดูแลรักษาตนไม

เปนประจํา และควรมีการเยี่ยมชมขณะที่นิสิต บคุลากรกําลังพัฒนาเพื่อจะไดเห็นภาพที่แทจริงในการ
พัฒนาของแตละหนวยงานตอไป ทั้งยังไดภาพที่เปนบรรยากาศการพัฒนาจริง ๆ ดวย และควรมอบน้ํา
ด่ืมดวย 
  

  

งงงานประชาสัมพันธ มกานประชาสัมพันธ มกานประชาสัมพันธ มก...   
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สภาขาราชการสภาขาราชการ    มีผูเขารวมงาน จํานวน 14 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ดําเนินกิจกรรมในสํานักงาน โดยการทํา
ความสะอาดและพัฒนาบริเวณสํานักงานทั้งของเจาหนาที่สภาฯ และของกรรมการสภาฯ โดยการทําตาม
หลัก 7 ส. คือ สะสางพื้นที่ใหสะอาดการจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบสะดวกในการคนหา สรางนิสัยให
ขยันรักษาความสะอาด มีสุขลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงาน จัดใหสวยงาม และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหสบายตาแกผูปฏิบัติงานภายในและผูพบเห็น 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    กรรมการสภาขาราชการและเจาหนาที ่รวมปลูก
ตนไมกับผูบรหิารและนิสิต ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย 

   ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   การจัดกิจกรรมเชนน้ีเปนประจําทุกป เปนสิ่งที่ดีควรสนับสนุนใหมี
การจัดเชนนี้ตอไป กิจกรรมดังกลาวจะสงเสริมใหบุคลากรและนิสติมีความรักสามคัคีในหมูคณะและ
ผูกพันกับมหาวิทยาลยัฯ ตลอดไป 

 

    
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

สภาขาราชการสภาขาราชการสภาขาราชการ
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กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่      มีผูเขารวมงาน จํานวน 50 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน  4,278 บาท  
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมกิจกรรม 7  7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   รวมกันทําความสะอาดโตะทํางาน  
จัดสถานที่และสภาพแวดลอมของหนวยงานใหเปนระเบียบเรียบรอย จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู
สะดวกตอการคนหาและทําลายเอกสาร 
 

       
 

    
  

      
  

  

  

  

  

กองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี
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กองกิจการนิสิต  กองกิจการนิสิต  มีผูเขารวมงาน จํานวน 2,011 คน ประกอบดวย นิสิตหอพัก 1,881 คน และบคุลากร 
130 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทุกตึกพัก หอพัก ในการกํากับดูแลของ 
กองกิจการนิสิต การทําความสะอาดภายในอาคารและโดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองพัก  
หองสํานักงานและหองน้ํา 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ทําความสะอาด เก็บขยะและตัดแตงกิ่งไมบริเวณลาน
จอดรถทุกลานภายในกองกิจการนิสิต ตกึพัก และหอพัก รวมถึงอาคารที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
กองกิจการนิสิต 

   ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   เปนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน เพราะทําใหบุคลากรและนิสิตใน
หนวยงานของกองกิจการนิสิตไดทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรักและความสามัคคีภายใน
หนวยงาน ตกึพัก และหอพักมากขึ้น อีกทั้งเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาและบํารุงรกัษาอาคารหนวยงาน
ของตนเพื่อใหเกิดความสะอาด สวยงาม และมีความเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดสุขภาพจิตที่ดีพรอม
ทั้งทําใหบุคลากรและนิสิตตึกพัก และหอพัก ทุกคนมีสุขภาพกายทีแ่ขง็แรงสมบูรณปลอดจากมลพิษ
มลภาวะที่ไมดี อีกทั้งยังทําใหเกิดภาพลกัษณที่ดีตอหนวยงานซึ่งอยูภายใตการกาํกับดูแลของกอง
กิจการนิสิตทกุพื้นที่ของมหาวิทยาลยัฯ อีกดวย 

 
 

   
 

   
  
  
  
  

กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต
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กองคลังกองคลัง      มีบุคลากรเขารวมงาน จํานวน 88 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 4,952 บาท โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ 
1. รักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยสถานที่ โดยเนนความสะอาด 
2. จัดเก็บเอกสารและคัดแยกเอกสาร 

 
 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

  

กองคลังกองคลังกองคลัง   
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กองบริการการศึกษากองบริการการศึกษา    มีผูเขารวมงาน จํานวน 35 คน เปนเงิน 4,603 บาท โดยมีรายละเอียดการ 
รวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่        
- ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพและอุปกรณ 

สํานักงานทั้งสวนตวัและสวนรวม 
- สะสางเอกสารที่ไมใชงาน จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบยีบเรียบรอย และจัดเอกสารให 

เปนหมวดหมูเพ่ือความสะดวกในการคนหาและหยิบใชสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ใสปุย พรวนดินและบํารุงรกัษาตนไมรอบบริเวณ ทํา

ความสะอาดและจัดสถานทีท่ํางานใหเปนระเบียบและถกูสุขลักษณะ 
   ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลยัฯ ควรรณรงคใหบุคลากรทุกหนวยงานเขารวมงาน 

และดําเนินกิจกรรมการดูแลรักษาสถานทีท่ํางานใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยนาอยูอยางตอเน่ือง 
โดยอาจจะจัดประกวดหนวยงานดีเดนดานการพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานใหถูกสุขลักษณะ จัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิคสมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดการใชกระดาษและทรัพยากร 
 

   

 

   
 

 
  

กองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษา
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กองแผนงานกองแผนงาน      มีผูเขารวมงาน จํานวน 56 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่     
1. ปรับปรุงและตกแตงสถานที่บริเวณชัน้ 7 และงานวางผังแมบทชั้นลาง อาคาร 

สารนิเทศ 50 ป รวมถึงทาํความสะอาดบรเิวณพื้นที่งานในสวนที่รับผดิชอบและพื้นที่สวนกลาง 
เชน หองประชุม หองรับประทานอาหาร บริเวณเครื่องถายเอกสารและดิจิตอล 
  2. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเขาแฟมและตูใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการหยิบใช
และสืบคนขอมูลเดิมและเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 
  3. ตรวจสอบและแยกเอกสารที่ไมใชงาน และมีอายุงานเกิน 10 ป เพ่ือทําลายและ
จําหนาย 
  4. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ เพ่ือที่จะไดทําเรื่องจําหนายหรอืซอมแซม
ตอไป 
  5. รวมกันจัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมใหปลอดภัย โดยดูแลอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชสํานักงานใหอยูในสภาพที่ดีและใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธผิล 
  6. จัดเก็บหองสมุดของกองแผนงาน โดยเก็บหนังสือเขาตูใหเปนหมวดหมู แยกประเภท
หนังสือเพ่ือการคนหาและเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  1) จัดทําพื้นที่สีเขียว โดยการจัดหาตนไมมาประดับ

เพ่ือสรางความรมรื่น และสรางบรรยากาศใหกับบุคลากรในหนวยงาน 2) ชวยกันดูแลตนไมในหนวยงาน
ใหสดชื่น 
 

      
  

          

กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน
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กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   ดําเนินงานพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของของสวนกลางภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผูเขารวมกจิกรรม จํานวน 1,586 คน ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
จํานวน 64 คน  บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  จํานวน 442 คน  และนิสิตคณะตางๆ  
จํานวน 885 คน  เจาของรถจักรยานยนตรับจางภายใน มก. จํานวน 130 คน และบุคลากรที่ขอความ
อนุเคราะหจากสวนราชการภายนอก จํานวน  65 คน พรอมเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร เขารวม
การพัฒนาในครั้งน้ีดวย ไดแก  สํานักระบายน้ํา กรงุเทพมหานคร, สํานักงานเขตจตุจักร, สํานักงาน   
เขตบางเขน, สํานักงานเขตหลักสี ่ และศนูยเครื่องมือกล สํานักงานกอสรางและบรูณะ.   เพ่ือรวมเฉลิม
พระเกียรตเิน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ใชงบประมาณ   
เปนเงิน  387,000  บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี  

 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุการเกษตรเพือ่ใชในการพฒันาพื้นที่สวนกลาง 
และการรักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลยั 

 การปลูกตนไม การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก 
 การเตรียมปุยเคมี ปุยคอก  ปุยชีวภาพเพือ่แจกจายใหกับหนวยงานทีร่องขอ 
 จัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ใหบริการจัดเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะที่กาํหนด 
 ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเกบ็ขยะ 
 จัดเตรียมอาหาร นํ้าดื่ม ใหกับบุคลากรและนิสติที่รวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 
 จัดเตรียมผลไม สําหรับใหผูบริหารมอบใหบุคลากร นิสิตของทุกหนวยงานที่รวมงาน 

การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่สวนกลาง สวนกลาง 77 จุด จุด   พัฒนาพื้นที่สวนกลางในการรักษาความ 
สะอาดและพฒันาบริเวณ  กวาดทําความสะอาดขยะ  กิ่งไม  ใบไม  บํารุงรักษา ตัดแตงกิ่งตนไม  กําจัด
วัชพืชจอกแหน  เศษขยะตามคูคลอง ภายในวิทยาเขตบางเขน และเก็บขยะใสรถบรรทุกนําไปทิ้งจุดทิ้ง
ขยะซอยพหลโยธนิ 45  โดยแบงออกเปน 7 จุด ดังน้ี 

1. บริเวณสวน 100 ป หลวงสวุรรณฯ และบริเวณอาคารศนูยเรียนรวม 1 มีผูเขารวม 
กิจกรรม จํานวน 170 คน ดังน้ี  

นิสิต 145 คน (คณะเกษตร 20 คน  คณะวิทยาศาสตร 80 คน) 
และรุนพ่ีควบคุม 13 คน) 

เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตรับจาง 22 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

 
 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยรอบ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 192 คน ดังน้ี 
 นิสิต 165 คน (คณะสถาปตยกรรมศาสตร  20  คน , คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

60 คน คณะประมง 30 คน คณะศึกษาศาสตร  40 คน และรุนพ่ีควบคุม 15 คน) 
เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 22 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

3. บริเวณหอประชุมใหญ ประตูใหญ ศาลาหกเหลี่ยม ที่จอดรถสวัสดิการ  มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 191 คนดงัน้ี 

 นิสิต 165 คน (คณะวนศาสตร 100 คน  คณะสัตวแพทยศาสตร 30 คน  คณะ 
เทคนิคการสตัวแพทย  20 คน  และรุนพ่ีควบคุม  15  คน) 

เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 22 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 3 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

4. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 และลานจอดจักรยานประตูงามวงศวาน 1 มีผูเขารวม 
กิจกรรม จํานวน 192 คน ดังน้ี 

นิสิต 165 คน (คณะบรหิารธุรกิจ 80 คณะเศรษฐศาสตร 70 คน และรุนพ่ีควบคุม  
15  คน) 

เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 22 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

5.บริเวณหอประวตัิ  และสวนปาลมประตู 2 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 135 คน ดังน้ี   
นิสิต 110 คน (คณะวศิวกรรมศาสตร  100  คน  รุนพ่ีควบคุม  10  คน) 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 2 คน 
เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 22 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

 
6.บริเวณหนาอาคารเทพศาสตรสถติย ลานกิจกรรม และโดยรอบอาคาร  Kasetsart IT  

Square (KITS) มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 135 คน ดังน้ี 
นิสิต 110 คน (คณะมนุษยศาสตร  40  คน  คณสังคมศาสตร 60 คน และรุนพ่ี

ควบคุม  10  คน) 
เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 20 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
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ภาพกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มกภาพกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. . ประจําป ประจําป 25522552   
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การปลูกตนไมการปลูกตนไมการปลูกตนไม       การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก แบงออกเปน 2 จุด 

 บริเวณสนามอินทรียดานทิศเหนือ ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย  นายกสภา 
อธิการบดี คณะผูบริหาร  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชปูถัมภ  และ
นิสิต บุคลากร รวมปลูกตนนนทรีจํานวน 12 ตน   

 ดานทิศตะวันออกอาคารศูนยเรียนรวม 2   ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นายกสภา  
อธิการบดี คณะผูบริหาร นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  และ
นิสิต รวมปลกูตนนนทรีประจํารุน KU 69 จํานวน 1 ตน 

การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ  ที่ใชในวันพัฒนาฯ สําหรับนิสิตที่เขารวมกิจกรรม 
พัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จํานวน 7 จุด โดยมีเจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด  23 คน     

การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล       กองยานพาหนะฯ ไดจัดเตรียมยานพาหนะไว
บริการ และเกบ็ขยะวันพัฒนาและปลูกตนไม มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 70 คน ดังน้ี 

       รถประจําผูบริหารมหาวิทยาลยั  12 คัน 
       รถประจําเสบียงสวนกลาง     7 คัน 
       รถบรรทุกและเครื่องจักรกล         3 คัน 
ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็บยบยบยยะยะยะ     มีบุคลากรรวม

กิจกรรม จํานวน 65 คน เพ่ือประจํารถที่ใชในการจัดเก็บขยะจากหนวยงานตางๆ ที่ไดจากการพัฒนาฯ  
มีหนวยงานดังน้ี 

- สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร.  
รถบรรทุกเททาย  5 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถแบคโฮลลอยาง 2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตบางเขน 
รถบรรทุกเททาย  1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 5 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตจตุจักร 
รถบรรทุกเททาย  5 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตหลักสี ่
รถบรรทุกเททาย 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- ศนูยเครื่องจักรกลดินแดง 
รถแบคโฮลลอยาง 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
 

ประสานงานกับหนวยงาประสานงานกับหนวยงาประสานงานกับหนวยงานการเปดสถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ นการเปดสถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ นการเปดสถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ  มีบุคลากรประจําหนา
ลาน และ พนักงานบัญชี จํานวน 5 คน  คอยอํานวยความสะดวกบรกิารเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงกับ
ยานพาหนะที่ดําเนินกิจกรรม 
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งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ    มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 30 คน   ปฏิบัติงานดังน้ี   
จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 15 คนใหกับบุคลากรและนิสิตที่

รวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 
จัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไม     มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 15 คน สําหรับใหผูบริหารมอบให

บุคลากร และนิสิตของทุกหนวยงานที่รวมวันพัฒนา โดยจัดใหมียานพาหนะติดตามผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือมอบผลไม โดยแบงออกเปน 3 สาย ไดแก สาย 1 ติดตามนายกสภามหาวิทยาลัย, 
สาย 2 ติดตามทานอธิการบดีและผูบริหาร , สาย 3 ติดตามรองอธิการบดีและผูบริหาร 
 นอกจากนั้น บุคลากรของบางงานยังดําเนินการพัฒนาหนวยงาน ไดแก 

งานยางานยานพาหนะนพาหนะ      มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 18 คน ทําความสะอาด  บริเวณที่จอดรถ 
ดานหนาของกองยานพาหนะฯ  ทําความสะอาดถนนหนากองยานพาหนะฯและที่พักผูโดยสารรถ
สวัสดิการ  เก็บเอกสารและวัสดุภายในสํานักงาน งานยานพาหนะ หองเก็บของใหเรียบรอย 

งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษงานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 92 คน  
การพัฒนาอาคารและสถานที่ดําเนินการดังน้ี 

1. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณหองสํานักงาน  ทําความ 
สะอาดใตถุนอาคารและหองลิฟต  เก็บขยะภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร 

2. อาคารสารนิเทศ 50 ป  ทําความสะอาดหองสํานักงานของอาคาร, ฟลเตอร, หอง 
ระบบเครื่องปรับอากาศ, หอง Gen ของระบบไฟฟาสาํรอง, หองควบคุมและลางพื้นที่จอดรถทางขึ้นลิฟต 

3. อาคารสวัสดิการ มก.  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณหองสํานักงาน  ทําความ 
สะอาดบันไดทางขึ้น-ลงของอาคาร  และเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารฯ  

4. อาคารจอดรถบางเขน  ทําความสะอาดหองสํานักงาน และบริเวณลานจอดรถ 
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณภายในสํานักงาน เก็บ 

ขยะบรเิวณโดยรอบอาคาร  ทาํความสะอาดบริเวณหองควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่
ดานหนาของอาคาร, ภายในลิฟต/พ้ืนที่หนาลิฟต, บันไดหนีไฟ และลางทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

การปลูกและบํารุงรักษาตนไม 
1. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณรอบอาคาร  พรวนดิน / ใสปุยตนไม 

และกําจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคาร 
2. อาคารสารนิเทศ 50 ป  ใสปุยตนไมบริเวณโดยรอบของอาคาร  ตัดแตงกิ่งไมให 

สวยงาม และพรวนดินรดน้ําตนไม 
3. อาคารสวัสดิการ มก.  ใสปุยตนไมบรเิวณอาคาร  พรวนดินรดน้ําตนไม  ตัดหญา 

บริเวณอาคาร และตัดแตงกิง่ไม 
4. อาคารจอดรถบางเขน  ตดัแตงกิ่งไมใบไมบริเวณอาคาร  และใสปุยตนไม 
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณอาคารฯ  ตัดหญารอบอาคาร 

และใสปุย / พรวนดินตนไม     
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งานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความปลอดภัย  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 151 คน รวมพัฒนาสวนกลาง
ประจํารถบรรทุกเก็บขยะและประจําจุดพฒันา ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ    

งานสวนและรักษาความสะอาดงานสวนและรักษาความสะอาด  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 85 คน ดําเนินการจัดเตรียม
สถานที่ จัดเตรียมตนไมจํานวน 19 ตน จัดเตรียมเครือ่งมือวัสดุอุปกรณพิธีปลูกตนไมบริเวณอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ  รวมทั้งจัดเตรียมเครือ่งมือวัสดุอุปกรณทางการเกษตรใช
สําหรับรวมพัฒนาสวนกลางจํานวน 7 จุด และจัดบุคลากรรวมพัฒนาพื้นที่สวนกลางรวมทั้งจัดเก็บขยะ
ประจําจุดพัฒนา  

งานอาคารและสถานที่งานอาคารและสถานที ่ มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 27 คน  ทําความสะอาดบริเวณ
ภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร  จัดเก็บอุปกรณ/ทําความสะอาดหองสํานักงาน ตัดแตงกิ่งไมและ
เก็บขยะบริเวณรอบอาคาร  ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศแตละหองเรียน 

งานงานซอมบํารุง  ซอมบํารุง  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 45 คนทําความสะอาดบริเวณดานหนาอาคาร
ซอมบํารุงและบริเวณภายในสํานักงานแตละหนวย  เก็บเอกสารและวัสดุภายในสาํนักงานและเก็บของให
เรียบรอย  และจัดบุคลากรรวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 

งานงานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  บํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 23 คน  ทําความสะอาด/
จัดเก็บเอกสาร อุปกรณ ภายในสํานักงาน เพ่ือใหสะอาดมีระเบียบ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โดยรวมปลูกตนนนทรีจํานวน 12 ตน  ณ สนามอินทรียดานทิศเหนือ  
ประกอบดวย 
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ตนที ่ ชื่อผูปลูก ตําแหนง 
1 นายอนันต  เสาตรา นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ 
2 ศ.ดร.กําพล  อดุลวิทย  

รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน 
นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

3 อาจารยเปร่ืองบุญ จักกะพาก 
ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน 
รศ.จงกล แกนเพ่ิม 

รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 
ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

4 ผศ.มยุรี เทศผล 
ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์ 
ดร.ดํารงค ศรีพระราม 

รองอธิการบดีฝายอํานวยการ 
ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ 
คณบดีคณะวนศาสตร 

5 รศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ 
นส.พ.ดร.เสรี กุญแจนาค 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

6 รศ. กมลชัย  ตรงวานิชนาม 
นางเยาวนุช พูลพรรณ 
ดร. อาภัสรา อัครพันธุ 
นางสุนันท ตามถิ่นไทย 
นางจรรยา จัตตานนท 

ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
หัวหนางานสภาขาราชการ 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน 
บัณฑิตวิทยาลัย  
คณะเทคนคิการสัตวแพทย 

7 รศ.ดร.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
8 นางสาวพจนา บุญชัยยะ  

คณะนิสิต  
นายกองคการบริหาร องคการนิสิต มก. 
KU 69 

9 คณะนิสิต  รุน KU 69 
10 ผศ.พีระ  มาลีหอม 

คณะนิสิต 
หัวหนาภาควชิาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
รุน KU 69 

11 คณะนิสิต  รุน KU 69 
12 บุคลากร มก. วิทยาเขตบางเขน 
 
 
 

  

 
 

  

รายรายรายชื่อผูชื่อผูชื่อผูรวมปลูกตนนนทรีรวมปลูกตนนนทรีรวมปลูกตนนนทรี
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ภาพกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มกภาพกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. . ประจําป ประจําป 25522552   

 



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    42 

  

  

  

กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ      มีผูเขารวมงานจํานวน  36  คน  ใชงบประมาณเปนเงิน 5,847  บาท  โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่ทํางานของแตละบคุคล โดยจัดเก็บโตะทํางานใหมีระเบียบ เกบ็เอกสารที่มิไดใชแลวและนาํไป
ทําลาย จัดเก็บและทําลายวัสดุอุปกรณสํานักงานที่เสื่อมสภาพ ชํารุด และไมจําเปนตองใชงาน 
 

  
 

 
 

 
 
     
 

กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ
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สถานพยาบาล สถานพยาบาล       มีผูเขารวมงาน จํานวน 39 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 8,852 บาท โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   กิจกรรม 7 ส. ไดดําเนินการทําความ
สะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช ของแตละฝาย รวม 5 ฝาย 

 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ โดยดําเนินการ
ซอมแซม ปรับปรุงตนไมทีเ่สื่อมสภาพ พรอมนําตนไมมาปลูกใหมเพ่ือใหเกิดความสวยงาม และเกิด
ทัศนียภาพทีดี่ตอผูพบเห็น  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสํารวจตนไมบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตัดหรือตกแตงตนไมที่เปนสวนกลางกอนวนัพัฒนา มก. เพ่ือที่จะไดเสร็จสมบูรณ และ
สวยงามหลังจากมีการพัฒนา มก. เรียบรอยแลว 

  

  

 

สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล
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ศูนยวชิาบูรณาการ ศูนยวชิาบูรณาการ     มีผูเขารวมงาน จํานวน 11 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 1,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    
1. ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และ 

อุปกรณสํานักงานทั้งหมด 
  2. สะสางเอกสารที่ไมใชงาน จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย และจัดใหเปน
หมวดหมูมากยิ่งขึ้น 
  3. จัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย และสรางบรรยากาศใหนาอยู 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ใสปุย พรวนดินและบํารุงรกัษาตนไมรอบบริเวณ     
ทําความสะอาดและจัดสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ การดําเนินกิจกรรมดังกลาวควรดําเนนิการอยางตอเน่ือง เปนการ
สรางความรูรักสามัคคีและเกิดความรวมมือของบุคลากรในการดูแลรักษาสถานทีท่ํางานใหสะอาดและ
เปนระเบยีบเรียบรอย 

 

   
 

  
 
 
 
 

ศูนยวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปศูนยวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปศูนยวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
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หอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุ      มีผูเขารวมงานจํานวน  78  คน  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 
 การปลูกตนไมและกาการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณรพฒันาบริเวณ   มีการลอกทอนํ้าทิ้งรอบอาคาร กวาดเกบ็ใบไมรอบ
อาคาร จัดเก็บสิ่งของหลังอาคารใหเปนระเบียบเรียบรอย ตัดหญา กิ่งไม และตกแตงตนไมรอบอาคาร 
หอประวัต ิ

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    
 - เปนบรรยากาศดีมาก ที่บคุลากรของหนวยงานไดสละเวลาอยางนอย 1 วัน รวมกัน

ดูแลทําความสะอาดหนวยงานของตน โดยเฉพาะการที่มีนิสิตมาชวยงาน ทําใหทั้งบุคลากรและนิสิตไดมี
โอกาสรูจักกัน นิสิตไดชวยงานตาง ๆ เชน กวาดใบไมในทอ ลางทอระบายน้ํา เกบ็ขยะ ฯลฯ ทาํใหนิสิต
ไดเปลี่ยนบรรยากาศนอกเหนือจากการเครงเครียดเฉพาะการเรียนอยางเดียว 

 - การที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ไดแวะเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ กอใหเกิดความใกลชิด
รูจักกันมากขึ้น ผลพลอยไดคือ การรวมมือกันทํางานเพื่อมหาวิทยาลัยโดยรวม 

 - หนวยงานทีไ่มมีรายได เน่ืองจากเปนหนวยงานบรกิารที่ไมแสวงหากําไร ควรไดรับ
การอนุเคราะหดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

 

          
 

   
 
 
 
 
 

หอจดหมายเหอจดหมายเหอจดหมายเหตุหตุหตุ
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ศูนยการศึกษานานาชาติ ศูนยการศึกษานานาชาติ       มีผูเขารวมงาน จํานวน 18 คน ประกอบดวย นิสิตชาวตางชาติ จํานวน  
11 คน และบคุลากร จํานวน 7 คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารการพฒันาอาคารและสถานที่และสถานที่    ทําความสะอาดภายในตัวอาคาร  พ้ืนที่
โดยรอบอาคาร  หองสํานักงาน  หองน้ําและหอพักนิสิตตางชาติ  บริเวณชั้น 4-5 ดําเนินกิจกรรม 7 ส.  
ในสถานที่ทํางาน และบริเวณโดยรอบของศูนยการศึกษานานาชาต ิ

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  บุคลากร และนิสิตชาวตางชาติรวมกันปลูกตนราช
พฤกษ ในบริเวณดานหนาของอาคารศูนยฯ พรอมทั้งทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารศูนยการศึกษา
นานาชาติ โดยการเก็บขยะ กําจัดวัชพืช และเศษใบไมแหง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากรและนิสติ  
มีการเขารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 

     
 

     
 

 
 
 

ศูนยศูนยศูนยการศึกษานานาชาติการศึกษานานาชาติการศึกษานานาชาติ
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สํานักทะเบยีนและประมวลผลสํานักทะเบยีนและประมวลผล    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 12  คน  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   บุคลากรทุกคนรวมกิจกรรมโดยชวยกนัทํา
ความสะอาดภายในหนวยงาน  มีการจัดตูหนังสือและจัดชั้นวางแฟมตางๆ  ใหเปนระเบยีบ ซ่ึงงายตอ
การสืบคนขอมูล  ชวยกันทาํความสะอาดและจัดสถานที่ ใหสะอาด  สวยงาม  เพ่ือเพ่ิมเน้ือที่ใชสอยให
เกิดประโยชนสูงสุด  ในสวนของกระดาษที่ใชแลว  ไดนํากลับมาใชประโยชน โดยใชตรายางประทับอีก
ดาน  เพ่ือใชเปนกระดาษสองหนา  
    การปลูกตนไการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณมและการพฒันาบริเวณ  -- 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  --   

 

 
 
 

 

สํานักงานกฎหมายสํานักงานกฎหมายสํานักงานกฎหมาย   
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สํานักงานทรพัยสิน สํานักงานทรพัยสิน  มีผูเขารวมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 ประมาณ 
39 คน ไดรับงบประมาณ 13,000 บาท ใชงบประมาณทั้งสิ้น 12,415 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . การพัฒนาการพัฒนาอาคารและสถานที่อาคารและสถานที่   และและปลูกตนไมปลูกตนไม        แบงพ้ืนที่จัดกจิกรรมออกเปน  
3 สวน มีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี     

- อาคารวิทยพัฒนา ดําเนินการจัดสวน ปลูกตนไม ปรับแตงไมประดับ ทําความสะอาดน้ําตก
ดานหนาอาคาร ตัดแตงตนไม ปูอิฐตัวหนอนบริเวณพืน้ที่ดานขางอาคาร กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล ขดัพื้นและ
บันไดดานหนาอาคาร และดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 

- โรงอาหารกลาง 1 ดําเนินการปรบัปรงุ ปลูกตนไม ดานหนาหองนํ้าชาย จัดสวนหนาหองน้ํา
หญิง ปรับพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งรถเข็น KU Night Food และตัดแตงกิ่งไม บริเวณรอบโรงอาหารกลาง 1 

- โรงอาหารกลาง 2 ดําเนินการลางรางระบายน้ําดานหนา ปลูกตนไมที่สวนหยอมขางหอง
สโมสรขาราชการ และปลูกตนไมลงในกระถางสําหรับประดับตกแตงโรงอาหารกลาง 2 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ              -- 
 

  
 

   
 

 
 
 

สํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสิน   
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สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ    มีผูเขารวมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 
จํานวน 23 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น 7,420 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   พัฒนาปรับปรุงดูแลหองทํางาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  จัดเก็บเอกสารขอมูลใหเปนระบบ  รวมมือกันพัฒนาทําความสะอาด
บริเวณชั้น 4-6 ของอาคารวิจัยและพัฒนา โดยใหบุคลากร  เจาหนาที่  ทุกคนของสํานักงานบริการ
วิชาการ  และผูประกอบการโครงการบมเพาะธุรกิจมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน  เพ่ือสราง
จิตสํานึกและพื้นฐานในการรักษาสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  และการรักษาความสะอาด  สนองตอบ
นโยบายของมหาวิทยาลัย   
    การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ          --    

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   เห็นดวยที่มีโครงการ “วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป” เพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความสามัคคี  และพัฒนาอาคารสํานักงานใหมีความรมร่ืน  สวยงาม
และเปนระเบยีบ 

 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ   
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สําสํานักงานตรวจสอบภายในนักงานตรวจสอบภายใน    มีผูเขารวมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 จํานวน  
10 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น 7,420 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   โดยการทําความสะอาดภายในสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มีการคัดแยกสะสาง เอกสารและจัดเขาแฟม จัดเก็บหนังสือ ระเบียบตาง ๆ เขาแฟม
เปนหมวดหมู เพ่ือใหเปนระเบียบและสะดวกตอการสืบคนขอมูล รวมทั้งทําความสะอาดเครื่อง
คอมพิวเตอร ตูเอกสาร โตะทํางาน และหองประชุม เพ่ือสรางทัศนียภาพและสุขลกัษณะที่ดีตอการ
ทํางาน 
    สํารวจครุภัณฑ  สํารวจครุภัณฑ     โดยจะนําครุภัณฑทีช่ํารุด ไปซอมแซมใหพรอมกับการใชงานอยางคุมคา 
สวนครุภัณฑที่เสื่อมสภาพไดมีการจดัเก็บอยางเปนระเบียบเพ่ือรอจําหนาย ทําใหพ้ืนที่ใชสอยของ
สํานักงานตรวจสอบฯ เพ่ิมขึ้น 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   ควรมีโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป  เปนประจําทกุ
ปเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความรวมมือ รวมใจ มีความสามัคคี และพัฒนาอาคาร
สํานักงานใหมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม และเปนระเบียบ รวมทั้งควรมีการมอบรางวัลใหกบั
หนวยงานที่พัฒนาการในการจัดสํานักงานไดเปนระเบยีบ สวยงาม อยางเดนชัด 

 

   
 

   
 

 
 
 

สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน   
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สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร    มีผูเขารวมดังน้ี บุคลากรสํานักฯ จํานวน 11 คน   
นิสิตจํานวน  50  คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    บุคลากรสํานกัฯ รวมกันทําความสะอาด
บริเวณอาคารนิทรรศการและสํานักงาน ทําความสะอาดหองทํางาน เช็ดกระจกอาคารนิทรรศการและ
สํานักงานอาคารโรงละคร ทําความสะอาด ลางพื้นโถงดานหนา  นิสิตรวมกันตัดแตงกิ่งไมและจัดเก็บ
ผักตบชวา บริเวณคูนํ้าฝงหอพักนิสิตหญิง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ            ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ            --  
  

  
  

        
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร   



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    52 

 
  
 

สํานักทะเบยีนและประมวลผลสํานักทะเบยีนและประมวลผล    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 51 คน  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ขัดลางบันได ทางเดิน โตะหิน รถยนต 
และทําความสะอาดบริเวณดานหนาและดานหลังอาคารสํานักทะเบยีนและประมวลผล 
    การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงแตงตนไมดานหนาและดานหลังอาคาร   
ปลูกตนไมและใสปุยบํารุงดินบริเวณรอบๆ อาคาร  ตัดและปรับปรุงสนามหญา  ปรับพ้ืนทางเดินและปู
ดวยอิฐตวัหนอนหนาโรงจอดรถอาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   
1. ควรมีการพัฒนาพื้นที่บางสวนกอนวันพัฒนา  
2. ควรมีการจัดใหทํางานเปนกลุมใหมากขึน้  เพ่ือความสามคัคี  
3. ควรจัดใหมีโครงการในรูปแบบน้ีอีก  เพราะจะทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย  บคุลากรเขาใจภาระหนาที่ความรับผิดชอบ  และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกัน  
 

  
 

  
 

  

สํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผล
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สํานักบริการคอมพิวเตอรสํานักบริการคอมพิวเตอร      มีผูเขารวมในวันพัฒนาและปลูกตนไม จํานวนรวม 60 คน  
ใชงบประมาณดําเนินการ 19,968 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    สํานักบริการคอมพิวเตอรไดกําหนด
กิจกรรมเปนสัปดาห “ 5 ส. และบํารุงรักษาตนไม” โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 22 – 27 
มิถุนายน 2552  กําหนดกิจกรรมดําเนินการ  2  กิจกรรม  คือ   
          1. การบํารุงรักษาตนไม โดยเนนการบํารุงรักษา ตัดแตงกิ่ง ใสปุยพรวนดินและปลูกซอมแซม
ตนไมเดิม กําหนดทําในวันเสารที่ 27 มิถนุายน 2552 

2. การทํา 7 ส กําหนดทําในวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2552 บริเวณโตะทํางานและพื้นที่
สวนกลาง ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร อาคารศูนยมัลติมีเดีย อาคารเกษตรศาสตรไอทสีแควร 
อาคารศูนยกจิกรรมนิสิต  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   ควรมีการจัดประกวดพื้นทีใ่น มก. ที่มีพัฒนาการดีเดนดานตาง ๆ 
เชน ประเภทสวยงาม ความคิดสรางสรรค อนุรักษพลงังาน การรักษาสภาพแวดลอม เปนตน เพ่ือจูงใจ
ใหเกิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 
 

 
 
 
 

  

  

สํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอร   
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สํานักสงเสรมิและฝกอบรมสํานักสงเสรมิและฝกอบรม      มีผูเขารวมงาน จํานวน  91  คน  ประกอบดวย  ผูเขารับการ
ฝกอบรม โครงการตนกลาอาชีพ  31 คน และบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม - และสถานวีทิยุ ม.ก.  
จํานวน 60  คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน 40,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  2 อาคาร  
ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่และตดัแตงตนไมและตดัแตงตนไม     
 -  อาคารพนม  สมิตนนท (อาคาร 1) 

 ปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ ตัดแตงกิ่งไมบริเวณลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบอาคาร  
กําจัดวัชพืชบริเวณคูนํ้ารอบ ๆ  ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณพื้นที่โดยรอบ และในคู
คลอง  จัดระเบียบตนไมที่มีอยูเดิม และตดัแตงใหสวยงาม ทําการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เปนบอนํ้าพุ เปน
สวนหยอม โดย ผูเขาอบรมหลักสูตรการจัดสวนโครงการตนกลาอาชพีไดใหความรวมมือ 
 

 -  อาคารวิทยบริการ 
 ปลูกตนปาลม และทําความสะอาดรอบ ๆ อาคารวิทยบริการ 
 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    
  เปนกิจกรรมที่ดีทําใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันพัฒนาองคกร เปนผลใหเกิดความ
สะอาดสวยงาม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือชักจูงใหบุคลากรรวม
กิจกรรมใหมากยิ่งขึ้น  ควรสนับสนุนคาใชจายเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหหนวยงานบาง
ตามความเหมาะสม 

 

 

สํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรม   
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สํานักหอสมุดสํานักหอสมุด  มีผูเขารวมงาน จํานวน  112 คน ประกอบดวย ผูบริหารและบคุลากร
สํานักหอสมุด 97 คน  และเจาหนาที่บริษทัทําความสะอาดประจําสํานักฯ จํานวน 15 คน  ใช
งบประมาณ เปนเงิน  19,836.50 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ พัฒนาภายในและภายนอกอาคาร
สํานักหอสมุด ทั้งสองอาคาร ไดแก  อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ  เน่ืองจากอาคารชวงเกษตรศิปการอยู
ระหวางการปดปรับปรุงระบบปรับอากาศ  โดยทํากิจกรรม  7  ส. ทั้งในสวนพ้ืนที่บริการ เชน สํารวจ
หนังสือตามชั้นเพ่ือคัดเลือกเพื่อซอมเบื้องตน และบางสวนจัดคัดแยกเพื่อสงซอม เปนตน  และพ้ืนที่
สํานักงานตามฝายตางๆ  โดยการสะสางเอกสารที่เอกสารสํานักงานและจัดเก็บในตูเอกสารเพ่ือสะดวก
กับการใชงาน ทําความสะอาดและสํารวจ  สิ่งพิมพตาง ๆ  ที่ไดรับบริจาคแตยังมีคุณคารวบรวมบริจาค
ใหแก โครงการหองสมุดชุมชนของสํานักหอสมุด และรวบรวมครุภัณฑที่ชํารุดเพื่อพิจารณาสงซอมหรือ
จําหนายตามระเบียบพัสดุตอไป  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   จัดซื้อตนไมตกแตงเพ่ิมเติม  ทําความสะอาดและเกบ็
ขยะบรเิวณสวนโดยรอบ 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  สํานักหอสมุดขอขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการมา
เยี่ยมชม ใหกําลังใจ และมอบผลไม ใหแกบุคลากรของสํานักหอสมุดในวันพัฒนาดังกลาว และเห็นวา
เปนโครงการที่ดีมีประโยชนอยางยิ่ง นอกจากการไดปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้นแลว ยังเปนกิจกรรม
ที่สงเสริมใหบคุลากรทุกคนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรและกอใหเกิดความสามัคคีในหมู
คณะเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ีการทํากิจกรรมในวันหยุดราชการ ทําใหบุคลากรบางสวนไมสามารถมารวมงาน
ได  เน่ืองจากมีภารกิจสวนตัว 

 
 

สํานักหอสมุดสํานักหอสมุดสํานักหอสมุด   
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สํานักสํานักการกีฬาการกีฬา  มีผูเขารวมงาน จํานวน  50 คน ประกอบดวย บุคลากรสํานักการกีฬา 
ใชงบประมาณ เปนเงิน  8,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดและดําเนินกิจกรรม 7 ส.  
ในสถานที่ทํางาน ไดแก หองเก็บเอกสาร หองทํางานหมวดการเงินและบัญชี หองบริการ หองทํางาน
ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. และบริเวณสระจุฬาภรณวลัยลักษณ 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ตัดแตงกิ่งไม กําจัดวัชพืชและเศษขยะ รวมถึงทํา
ความสะอาดบริเวณสวนหยอม ซ่ึงอยูโดยรอบปายสํานักการกีฬา (ดานหนาสํานักการกีฬา) และสนาม
อินทรีจันทรสถิตย  และอํานวยความสะดวกใหกับผูบริหาร และนิสติ ในการปลกูตนนนทรี จํานวน 12 
ตน บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย(ทศิเหนือ) ตามนโยบายและกําหนดการของมหาวิทยาลัยฯ โดยได
จัดเตรียมสถานที่สําหรับพิธเีปด ตัดหญาบริเวณโดยรอบสถานที่ปลกูตนนนทรี จัดเตรียมวัสดอุุปกรณ
สําหรับการปลูกตนนนทรี และทําความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  มหาวิทายาลัยฯ ควรสนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานตามความ
เหมาะสม และควรแจกตนไมที่มหาวิทยาลัยฯ ใหการสงเสรมิหรือสนับสนุนใหปลูกในปน้ัน ๆ เพ่ือคณะ 
สํานัก สถาบนั จะไดปลูกใหสอดคลองหรือเปนไปในทศิทางเดียวกัน  ทั้งน้ี เพ่ือความสวยงาม และความ
เปนระเบยีบเรียบรอย รวมถึงเพ่ือใหเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักการกีฬาสํานักการกีฬาสํานักการกีฬา   
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สํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพ      มีผูเขารวมงาน จํานวน 15 คน  ประกอบดวยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได พนักงานราชการ ใชงบประมาณ เปนเงินทั้งสิ้น 4,399.50 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    บุคลากรชวยกันทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโตะ
ทํางาน  อุปกรณการใชงาน และบริเวณสวนรวมของสํานักฯ  โดยการจัดเก็บเอกสาร  อุปกรณตางๆ  ให
เปนหมวดหมู  งายตอการคนหาและสืบคนขอมูล เพ่ือสรางความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน  
การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ  มีการปรับพ้ืนที่ใหมในการทํางาน  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการใชสอยใหมี
ประโยชนมากยิ่งขึ้น  และเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานใหมๆ   
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ในการจัดกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควร
จัดเปนประจําทุกป เปนกิจกรรมที่สามารถชวยใหบุคลากรภายในหนวยงานมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น 
 

 

     
 

   
 
 
 
 
 

 
 

สํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพ   
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      มีบุคลากรเขารวมงาน จํานวน 60 คน ใช
งบประมาณ เปนเงิน 12,127 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ รวมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ เก็บกวาดใบไมบนหลังคา ตกแตงตนไมและสนามหญา ทําความสะอาดบรเิวณถนน 
ลานจอดรถ พัฒนาพื้นที่สวนกลางภายในอาคารสวุรรณวาจกกสิกิจ จํานวน 3 ชั้น โดยดําเนินการเช็ด
กระจก ประตู หนาตาง กวาดหยากไย ถูพ้ืน ทําความสะอาดหองผูบริหาร หองประชุมและหอง
ปฏิบัติงาน สาํรวจสิ่งของเครื่องใช อุปกรณในสํานักงาน เพ่ือขจัดสิ่งที่ไมจําเปนตองใช สะสางเอกสาร 
ตลอดจนจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบยีบเรียบรอย ทําความสะอาดครุภัณฑสํานักงาน และตกแตงสถานที่
ใหมีบรรยากาศรมรื่นนาปฏบิตัิงาน รวมทัง้ไดดําเนินการบันทึกภาพกอนทํากิจกรรม 5 ส. และหลังจาก
ทํากิจกรรม 5 ส. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบตัิเปนนิสัย และมีวินัยในการทํางานยิ่งขึ้น 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   สถาบันฯ ขอขอบคุณผูบรหิารมหาวิทยาลัยฯ ในการมาเยี่ยมชม ให
กําลังใจ และมอบผลไมแกบุคลากรของสถาบันฯ  ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และฝายเครื่องมือ
วิทยาศาสตรกลาง และมหาวิทยาลยัฯ ควรสนับสนุนคาใชจายใหหนวยงาน หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ในการปฏิบตังิานบางตามความเหมาะสม 

 

  

  
 
 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง     มีผูเขารวมงาน จํานวน 36 คน ใชงบประมาณ  
เปนเงิน  7,625 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดหองปฏิบัติการ จัดเก็บและ
จัดระเบียบพ้ืนที่หองทํางาน รวบรวม และจัดเก็บสารเคมีที่ไมใชเพ่ือรอบริษัทนําไปกําจัด 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณรอบอาคารฯ ตัดและ
ตกแตงกิ่งไม สนามหญาบริเวณรอบอาคารฯ กําจัดวัชพืชบริเวณโรงเรือนเพาะชํา เก็บเศษวสัดุ และขยะ
แหงบริเวณรอบอาคารฯ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน เชน จอบ พลั่ว ไมกวาด กรรไกรตดักิ่งไม กลาไม แกหนวยงาน  เน่ืองจากการดําเนินงาน
บางสวนตองใชเงินรายไดของหนวยงาน พรอมทั้งควรประชาสัมพันธใหบุคลากร นิสิต มีความตื่นตวัรวม
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 

     
 

   
 
  
      
  

  

  

ฝายเครือ่งมอืวิทยาศาสตรกลาง สวพฝายเครือ่งมอืวิทยาศาสตรกลาง สวพฝายเครือ่งมอืวิทยาศาสตรกลาง สวพ...   



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    60 

  

  

  

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถานีวิจัยวนเกษตรตราด       มีผูเขารวมงาน จํานวน 13 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในและพื้นที่โดยรอบ
อาคารสํานักงานและบานพกั ทําความสะอาดหองทํางาน หองเก็บพัสดุ จัดเก็บสิ่งของและวัสดุที่ไมไดใช
งานเพื่อรอจําหนายตามระเบียบของทางราชการ 

การปลูกตนไมและการพฒัการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณนาบริเวณ  ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารสํานักงานและบานพัก 
โดยตัดแตงตนไมใหสวยงาม ตัดหญารอบสํานักงาน และรวมกันปลกูไมกระถินเทพณรงค จํานวน  
100 ตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สถานีวิจยัวนเกษตรตราด สวพสถานีวิจยัวนเกษตรตราด สวพสถานีวิจยัวนเกษตรตราด สวพ...
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สถานีวิจัยเพือ่พัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน สถานีวิจัยเพือ่พัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน       มีผูเขารวมงาน จํานวน 25 คน  โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    

1. ตัดแตงกิ่งไม กําจัดวัชพืช และเถาวัลยตลอดแนวรัว้ของสถานวีจัิยฯ ความยาว 200 เมตร   

 2. ตัดแตงกิ่งไม กําจัดวัชพืช กวาดเศษขยะ และเกบ็เศษไมบริเวณแนวชายหาประพาส พ้ืนที่
ประมาณ 4 ไร และแนวถนนความยาว 300 เมตร 

 3. ตัดแตงกิ่งไม กําจัดวัชพืช บริเวณอนุสรณสถานความสูญเสียจากสึนามิ บานพักรับรอง และ
บานพักบุคลากร 

 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไมชายหาด จํานวน 10 ชนิด ไดแก สนทะเล 
หยีนํ้า ตีนเปดทะเล จิกทะเล มะหวด หวาหิน ปอทะเล โพทะเล สารภีทะเล และมะคาแต จํานวนทั้งหมด 
300 ตน เพ่ือปรับภูมิทัศนบริเวณหนาอนุสรณสถานความสูญเสียจากสึนามิและแนวชายหาดประภาส 
และแนวถนนทางเขาบานพกัรับรอง บานพักบุคลากร  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    

 1. ควรประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการใหครอบคลมุชุมชน ผูนําทองถิ่น โรงเรียน 
หนวยงานราชการในทองถิน่ และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใชประโยชนพ้ืนที่ของสถานีวิจัยฯ 

 2. ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติมทีส่งเสริมและสนับสนุนสัมพันธภาพที่ดีระหวางสถานีฯ และ
ชุมชนโดยรอบ เชน การแขงขันกีฬาพื้นบาน กีฬาฮาเฮ หรือการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนในพื้นที่
โดยรอบสถานีฯ 

 3. งบประมาณในการดําเนินโครงการนาจะไดรับจัดสรรจากสวนกลางเพื่อใหกิจกรรม
สามารถบรรลตุามขอเสนอแนะ (ขอ 2) ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

สถานีวิจยัเพื่อพัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน จสถานีวิจยัเพื่อพัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน จสถานีวิจยัเพื่อพัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน จ...ระนอง สวพระนอง สวพระนอง สวพ...  
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สถาบันคนควาและพัมนาผลิตภัณฑอาหารสถาบันคนควาและพัมนาผลิตภัณฑอาหาร      มีผูเขารวมงานจํานวน  225  คน  ใชงบประมาณเปน
เงิน 20,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคาร บริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคาร และบริเวณโรงงานผลิต 1,2 ทําความสะอาดหองครัว หองจัดเลี้ยง หองจําหนายอาหาร
ของหองอาหารสหโภชน ทําความสะอาดหองทํางานของแตละหนวยงาน แตละฝาย ดําเนินกิจรรม 7 ส. 
ในสถานที่ทํางาน 

 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไม และกําจัดวัชพืชบริเวณพืน้ที่โดยรอบ
อาคาร 

 

     
 

    
     

  

  

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรแและอุตสาหกรรมละอุตสาหกรรม    มีผูเขารวมงาน จํานวน 82 คน 
เปนเงิน 15,271 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคาร อาทิเชน 
หองทํางาน หองปฏิบัตกิารวิจัย หองอาหาร หองน้ํา เปนตน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ดําเนินกิจกรรมปลูกกลวยไม ตัดแตงกิง่ไม กําจัด
วัชพืช จัดเก็บเศษวัสดุตาง ๆ ปลูกตนไม จัดสวนหยอมหนาปายชื่อสถาบันฯ รวมถงึการบํารุงรักษา
ตนไม บริเวณรอบอาคารปฏิบัติการกลาง เพ่ือใหเกิดความสวยงาม สะอาด และเปนระเบยีบเรียบรอย 

   ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลยัฯ ควรสนับสนุนอุปกรณและคาใชจายใหหนวยงาน
ตามความเหมาะสม 

 

      
  

          
  

      
  

สถาบันคนควาและสถาบันคนควาและสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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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. . และและกาการพฒันาอาคารและสถานที่รพฒันาอาคารและสถานที่    มีการพัฒนาอาคารบริเวณดานนอกอาคาร
สถาบันคือเนนความสะอาดในหองทํางาน หองเรียน หองอาหาร และหองน้ํา 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  มีการปลูกตนไม การบํารุงรักษาตนไมภายในบริเวณ
สถาบันฯ     
  

      
  

      
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม    
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สถาบันคนควสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตราและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  18  คน   โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ รวมกันทํากิจกรรม 5 ส. บริเวณของ
สํานักงานเลขานุการ และศนูยวิจัยระบบนิเวศนเกษตร ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และบรเิวณ 
ชั้นลางรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยฯ ควรใหการสนับสนุนคาอาหารและเครือ่งด่ืม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร   
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สถานีวิจัยเพชรบูรณสถานีวิจัยเพชรบูรณ      มีผูเขารวมงานจาํนวน 23 คน   ใชงบประมาณเปนเงิน 13,000 บาท   โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน 
และบริเวณโดยรอบสถานีและทางลงน้ําตกสาธารณะทีต่ิดกับสถานีฯ กําจัดวัชพืชทางเขาแปลงทดลอง
บานหวยน้ําขาว บริเวณรอบสระเกบ็นํ้า 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ปลูกไมประดับบริเวณสองขางทาง ปลูกหญาแฝกตาม
แนวระดับในพื้นที่ลาดชันของสถานีเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน   

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนดานงบประมาณ  ไมยืนตนและไมประดับ
ใหกับทางสถานีฯ  

 
 

     
   
 

     
 
                 

     
 
 
                       

สถานีวิจัยเพชรบูรณสถานีวิจัยเพชรบูรณสถานีวิจัยเพชรบูรณ       สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร    
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สถานีวิจัยสทิธิพรกฤดากรสถานีวิจัยสทิธิพรกฤดากร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน 80  คน  ประกอบดวย  บุคลากร  23  คน  คณะ
ครูและนักเรียนโรงเรียนบางเบิด 57 คน  ใชงบประมาณ  เปนเงิน  11,075  บาท  โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหนวยงาน  หองนํ้า และดําเนินกิจกรรม 5 ส. ในสถานทีท่ํางาน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไม จัดสวนหยอม ปรับแตงพ้ืนที่  ปูหญา
บริเวณพื้นทีป่ฏิบัติการประมง และปลูกตนไมตามแนวถนนภายในสถานีฯ 

ขอคิดเห็ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  นขอเสนอแนะ  ตนไมที่ใชปลกูและใชจัดแตงสถานที่ภายในสถานีฯ สวนมากไดรับ
ความอนุเคราะหจากบุคคลที่พรอมสนับสนุนเพ่ือใหการจัดกิจกรรมมีความสมบูรณโดยไมมีคาใชจายใน
การจัดซื้อมีเพียงคาขนสง มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานบางตามความเหมาะสม
กับกิจกรรม 

 
  
  

  

  

  

  

  

                                                        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตรตรตร
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ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชพีแกเกษตรกรศูนยวิจัยและพัฒนาอาชพีแกเกษตรกร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  4  คน  โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม  ดังน้ี 
  การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงตนไม กําจัดวัชพืชที่ขึ้นภายในเรอืนเพาะชํา 
และเก็บขยะ ทําความสะอาดบริเวณรอบเรือนเพาะชํา ใหเกิดความสะดวกในการเขาไปปฏบิตัิงาน 
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
ของแตละหนวยงานมากขึน้ 
 

       
 

     
  

          
 
 
 
 
 
 

  

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชพีแกเกษตรกร สถาบันคนควาและพฒันาระบบศูนยวิจัยและพัฒนาอาชพีแกเกษตรกร สถาบันคนควาและพฒันาระบบศูนยวิจัยและพัฒนาอาชพีแกเกษตรกร สถาบันคนควาและพฒันาระบบนเิวศนนเิวศนนเิวศน
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สถานีวิจัยดอยปุยสถานีวิจัยดอยปุย      มีผูเขารวมงาน จํานวน 51 คน  ใชงบประมาณ  เปนเงิน  3,200  บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  
และบริเวณพืน้ที่โดยรอบ  
 การปลกูตนไมและการพฒันาบริเวณ ปลูกตนอาซาเลีย จํานวน 300 ตน บริเวณสวนสอง
แสน ปลูกตนอบเชยและวาสนา จํานวน 200 ตน บริเวณสวนบวกหา ปลูกไผ จํานวน 50 กอ บริเวณ
สวนบวกหา 
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยฯ ควรใหการสนับสนุนคาอาหารและเครือ่งด่ืม  
เพราะมีนโยบายวันพัฒนาและปลูกตนไมประจําทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนสถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนสถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศน   
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สถานีวิจัยกาญจนบุสถานีวิจัยกาญจนบุรีรี      มีผูเขารวมงานจาํนวน  19 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคาร  บริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคารสํานักงาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ตัดแตงกิ่งไมบริเวณพื้นทีโ่ดยรอบ ตัดหญารอบอาคาร
และตามแนวถนนภายในสถานีวิจัยกาญจนบุรี  ปลูกไผหมาจู จํานวน 100 ตน เพ่ือเปนการรวบรวมสาย
พันธุไผไวศึกษาตอไป 

 

                
  

      
 

  
  

  

  

สถานีวิจัยกาญจนบุรีสถานีวิจัยกาญจนบุรีสถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศน   
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สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ      มีผูเขารวมงานทั้งหมด 9 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 1,029 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในสํานักงาน 
ประกอบดวย หองผูอํานวยการ หองสํานักงาน หองศูนยสารสนเทศสหกรณ หองครัว บริเวณรอบ
สํานักงาน และระเบียง ชั้น 2 ของอาคาร โดยมีการจัดเก็บอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ปดฝุนบริเวณหลงัตู เช็ดกระจก กวาดและถพ้ืูน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  สําหรับป 2552 น้ี สถาบันวชิาการดานสหกรณเห็นวา
ควรสนับสนุนโครงการนี้ตอไป เพ่ือสรางสามัคคี รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และสานตอนโยบายของ
มหาวิทยาลยัฯ 
      

                       

    
  

               
 
 
 
   
 

 
 
 
  

  

  

สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัยสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย      มีผูเขารวมงาน จํานวน 2 คน ประกอบดวย โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองน้ํา หองทํางาน ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร กําจัดวัชพืช
บริเวณรอบอาคาร ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปลกูตนไมภายใน
หนวยงาน 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ      ควรจัดใหมีโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไมประจําทุกป เปนการ
สรางความรักความสามัคคี และรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการสรางจิตสํานึกบุคลากรและนิสิตใหรัก
สถานที่การศกึษา และชวยกันดูแลตนไมใหรมร่ืนนาอยูตอไป 

 

    
 

    
 
 
 
 
 

สถาบันวิศวกรรมปองกันอคัคีภัยสถาบันวิศวกรรมปองกันอคัคีภัยสถาบันวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย
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 สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศกึษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศกึษาราชนครินทร  มีผูเขารวม  จํานวน 7 คน โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที ่
1. ทําความสะอาดภายในและภายนอกสํานักงาน 

- ปดกวาด , เช็ดถูและขัดพื้น 
- เช็ดกระจกทั้งภายในและภายนอก 

2.  จัดสถานที่ทํางานและจัดเก็บเอกสารใหเรียบรอย 
3. ทําความสะอาดและจัดสํานักงานใหสะอาดเรียบรอย 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ - 
 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ - 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันภาษาศาสถาบันภาษาศาสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร   
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ศูนยนานาชาติสิรินธรฯ ศูนยนานาชาติสิรินธรฯ       มีผูเขารวมงาน จํานวน 15 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,186 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารบริเวณชั้น 5 
ประกอบดวย หองประชุมใหญ หองทํางานและหองประชุมผูบริหาร โถงจัดนิทรรศการ สํานักงาน
เลขานุการศูนยฯ โดยการจัดเก็บครุภัณฑที่ไมไดใชงานและจัดยายครุภัณฑประจําหองทํางานและหอง
ประชุมผูบริหารออก เพ่ือใหเปนพ้ืนที่โลง รองรับการขอใชพ้ืนที่ของสํานักหอสมุด และดําเนินกิจกรรม  
7 ส. ในสถานที่ทํางาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไม และปรับปรงุสวนบริเวณสวนจดัเลี้ยง
กลางแจง โดยการลงดินตามกระถางตนไมทุกกระถาง ใสปุยตนไม ลางพื้นและขัดพื้น จัดวางกระถาง
ตนไมใหสวยงาม 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยฯ โดยกองยานพาหนะฯ ควรใหการสนับสนุนดาน
เครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานบางตามสมควร และควรสนับสนุนบุคลากรของ
กองยานพาหนะฯ กรณีขอความอนุเคราะหโดยไมมีคาใชจาย เน่ืองจากบางหนวยงานไมมีบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี    
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ศูนยผลิตภัณฑนมศูนยผลิตภัณฑนม      มีบุคลากรเขารวมงาน จํานวน 25 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่  
1. ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณพื้นที่อาคารสํานักงาน ทําความสะอาด 

หองสํานักงานและหองน้ํา 
  2. ตัดแตงกิ่งไมบริเวณพื้นทีส่ํานักงานและโรงงาน รวมทั้งบริเวณรอบบอบําบัดน้ําเสีย  
ทําความสะอาดโดยเก็บขยะในบริเวณพื้นที่โดยรอบและลงดินใสปุยตนไม 

 

   

   
 
 
 
 
  

ศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนม   
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องคการบริหาร องคการนิสิตฯองคการบริหาร องคการนิสิตฯ      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  7,360  คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน 
66,500 บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม Big Cleaning Day  เปนการรวมมือกันทําความสะอาดพื้นของคณะและพื้นที่
สวนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน บริเวณโดยรอบหอประชุมใหญ มก. บริเวณสวน 100 ป  
และศูนยเรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 บริเวณลานกิจกรรมหนาคณะเศรษฐศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ 
บริเวณโดยรอบหอประวตัิ มก. และบริเวณสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มก. 

การปลูกตนไมการปลูกตนไมประจํารุนของนิสิต ประจํารุนของนิสิต KKUU  6699   ปน้ีไดทําการปลูกตนไมประจํารุน KU 69 ที่บริเวณ
ศูนยเรียนรวม 3 ทางฝงคณะสังคมศาสตร เพ่ือเปนสัญลกัษณแทนนอง ๆ รุน 69 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ การปลูกตนไม KU 69 ควรจะทําใหนิสิต KU 69 เขามามีสวนรวมใน
การปลูกตนไมมากกวานี้ แตองคการบรหิาร องคการนิสิตฯ ก็มีความเขาใจวาสถานที่และเวลาไม
เอ้ืออํานวยตอการทํากิจกรรมดังกลาว 
 

 

องคการบริหาร องคการนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรองคการบริหาร องคการนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรองคการบริหาร องคการนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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ภาพกิจกรรมองคการบริหาร องคการนิสิตภาพกิจกรรมองคการบริหาร องคการนิสิต 
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 ไดรับการสนับสนุน    
รถบรรทุก รถขุด รถขยะแบบอัด นมสด ปุย ขาวโพด และผลไม จากหนวยงานตางๆ ดังน้ี 
 

 สถาบันอินทรีจันทรสถติยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร  สนับสนุนขาวโพด 
จํานวน 1,000 ฝก 

 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนุนเงินซื้อผลไม เปนเงิน 2,000 บาท 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนนุเงินซ้ือผลไม  

เปนเงิน 20,000 บาท 
 คุณไพบลูย รัตนาภรณชัย บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จํากัด (มหาชน) สนับสนุนปุยเคมี         

จํานวน  1,000 กิโลกรัม 
 รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน โดยศูนยผลิตภัณฑนม สนับสนุนนมสด  

จํานวน 1,500 ถุง  
           สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร. ใหการสนับสนนุรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก 
รถบรรทุกเททาย  จํานวน 5 คัน   และรถแบคโฮลลอยาง จํานวน 2 คัน    
           สํานักงานเขตบางเขน ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถบรรทุกเททาย  
จํานวน 1 คัน   และรถอัดขยะขนาด 5 ตนั จํานวน 5 คัน    
           สํานักงานเขตจตุจักร ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถบรรทุกเททาย  จํานวน 
5 คัน   และรถอัดขยะขนาด 5 ตัน  จํานวน 1 คัน    
           สํานักงานเขตหลักสี่ ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถบรรทุกเททาย 
จํานวน 1 คัน    

 ศูนยเครือ่งจักรกลดินแดง ใหการสนับสนุนรถพรอมเจาหนาที่ ไดแก รถแบคโฮลลอยาง   
จํานวน 1 คัน    

 สถานีบรกิารน้ํามันสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร ใหความรวมมือเปดบริการจําหนาย 
นํ้ามัน ในวันพัฒนาและปลกูตนไม ในวันที่  27 มิถุนายน 2552 

 นอกจากนั้นบริจาคผานหนวยงาน คณะ / สํานัก / สถาบัน โดยตรง 
 งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความอนุเคราะหภาพกิจกรรม 
 ผูบริหาร ขาราชการ อาจารย พนักงาน ลูกจาง บุคลากรและนิสติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคน 
 
 
 

รายนามผูการสนับสนุนรายนามผูการสนับสนุนรายนามผูการสนับสนุน
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 หนวยงานตาง ๆ มีขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะสามารถสรปุภาพรวมดังน้ี 

 หากเปนไปได การจัดกิจกรรมนิสิตควรเปนกิจกรรมของสวนกลางมหาวิทยาลัยและขอให
จัดเปนประจําทุกป 
  กิจกรรมการทําบุญตักบาตรของนิสติ กําหนดเวลาเชาเกินไป คอื มหาวิทยาลยันัดพบนิสิต 
06.00 น. สโมสรนิสิตนัดเวลา 05.50 น. ซ่ึงเปนการนัดที่เชาเกินไป นิสิตออกจากบานเร็ว มีปญหาดาน
การจราจรมาไมทัน และเปนอันตรายหากออกจากบานเชาเกินไป 
  การรวมกิจกรรมของบุคลากร สาย ก  มารวมกิจกรรมนอย  ปจจุบันหลายหนวยงานมีการ
เรียนการสอนในวันหยุดราชการ การรวมมือทํากิจกรรมจึงมีผลกระทบมาก 
  หากเปนไปได กิจกรรมควรมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม  

 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานและงบประมาณใหกับ
หนวยงานตามความเหมาะสม 

 เปนกิจกรรมที่ดีทําใหบุคลากร และนิสิตมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร มี
ความสัมพันธที่ดีและสามัคคีรวมกัน 

 ควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือใหจูงใจใหบุคลากรและนิสติเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียง
กัน เปนโครงการที่ดีควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมความสามัคคีระหวางบุคลากรและนิสิต 

 มหาวิทยาลัยควรใหบุคลากรทุกหนวยงานเขารวมงานและดําเนินกิจกรรมการดูแลรักษา
สถานที่ทํางานใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยนาอยูอยางตอเน่ือง โดยอาจจะจัดประกวดหนวยงาน
ดีเดนดานการพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานใหถูกสุขลักษณะ จัดเก็บขอมูลในรูปแบบไฟล
อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดการใชกระดาษและทรัพยากร 

 เปนบรรยากาศดีมาก ที่บุคลากรของหนวยงานไดสละเวลาอยางนอย 1 วัน รวมกันดูแลทํา
ความสะอาดหนวยงานของตน โดยเฉพาะการที่มีนิสิตมาชวยงาน ทําใหทั้งบุคลากรและนิสิตไดมีโอกาส
รูจักกัน นิสติไดชวยงานตาง ๆ เชน กวาดใบไมในทอ ลางทอระบายน้าํ เก็บขยะ ฯลฯ ทําใหนิสิตได
เปลี่ยนบรรยากาศนอกเหนือจากการเครงเครียดเฉพาะการเรียนอยางเดียว 

 การที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ไดแวะเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ กอใหเกิดความใกลชิดรูจักกัน
มากขึ้น ผลพลอยไดคือ การรวมมือกันทํางานเพื่อมหาวิทยาลัยโดยรวม 

 ควรมีการจัดประกวดพื้นที่ใน มก. ที่มีพัฒนาการดีเดนดานตาง ๆ เชน ประเภทสวยงาม 
ความคิดสรางสรรค อนุรักษพลังงาน การรักษาสภาพแวดลอม เปนตน เพ่ือจูงใจใหเกิดแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ 

 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะภาพรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะภาพรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะภาพรวม   
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552” 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถงึความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาทางดาน
กายภาพ   เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ และเพ่ือสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของบคุลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาด   การปลูกตนไม  
และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดเล็งเห็นความสําคญัของความรมร่ืนของ
ตนไม  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความรม
ร่ืน สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   โดย
ไดกําหนด โครงการ  “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552”   ขึ้นในวันเสารที่ 27 มิถุนายน 
2552  
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 
 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 2552”  
 4.2 ประชาสัมพันธให  คณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือขอความรวมมือ  
รวมแรง  รวมใจบุคลากรของมหาวิทยาลยัทั้ง  อาจารย  ขาราชการ  ลูกจาง  นิสิต  เพ่ือปลูกตนไมและ
ทําความสะอาด โดยกําหนดจุดแบงเขตความรับผิดชอบและวางแผนรวมกันในการปฏิบัติงานเพือ่ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ดําเนินการพัฒนาและปลูกตนไม ในวนัเสารที่ 27 มิถุนายน  2552 ดังน้ี 
  4.3.1 ปลูกตนไม เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 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 โดยแบงพ้ืนที่ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ เปนจุดพัฒนา 
และปลูกตนไม โดยเจาของหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่จะเปน
ผูรับผิดชอบในพื้นที่สวนกลางและประสานงาน 
 
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 สํานักงานอธิการบดี งบอุดหนุน คาใชจายเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพื่อการดําเนินงาน โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ป 2552 เปนเงิน 200,000 บาท  
  6.1.2 ขอใชเงินรายไดกองยานพาหนะฯ  งบดําเนินการ เพ่ือการดําเนินงาน โครงการวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2552 เปนเงิน 187,000 บาท 
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รวมเปนเงิน 387,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยขอถัวจายทกุรายการ 
ประกอบดวย 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน

(บาท) 
1 คาอาหาร นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และผลไมสําหรบัผูบริหารมอบใหหนวยงาน 130,000 
2 คาสมนาคุณเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น ๆ ในอัตราคนละ 420 บาท/วัน 42,000 
3 คาจางทําเลมสรุปผลโครงการฯ 65,000 
9  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 30,000 
10 คาวัสดุการเกษตร (ตนไม)  30,000 
11.  คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  80,000 
12  คาใชจายอ่ืน ๆ 10,000 
 รวมเปนเงิน 387,000 

 
6.2 พ้ืนที่หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย ฯลฯ ใชงบประมาณของหนวยงาน 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 7.1  ผูเขารวมโครงการไดรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 7.2  ผูรวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สรางความเขาใจ  ความสามัคคี มี
ความสัมพันธอันดีตอกัน  และรวมมือกันในการแกปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 7.3  ผูรวมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี  และมีความเขาใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่  
การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไม 
 7.4  เปนกิจกรรมหนึ่งที่จะทําใหนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ในโครงการคืนธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหกับบางเขน  ดําเนินไปตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว 

**************************** 
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กําหนดการ   
วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  ประจําป 2552 

วันเสารที่  27  มิถุนายน  2552 
06.00-06.30 น. -  นิสิตนัดหมายและเตรียมในการทําพิธตีักบาตรบริเวณรอบสระน้ํา หนาหอประชุมใหญ 
06.00-07.35 น. -  นิสิตป 1  พรอมกันทําบุญตักบาตรทีบ่ริเวณหอประชุมใหญ 

-  เจาหนาที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ พรอม ณ กองยานพาหนะฯ 
  -  เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด  พรอมอุปกรณ  ประจําจุดพัฒนาทั้ง 6 จุด 
07.00  น. -  ประธานถึงบริเวณพธิ ี
07.00-7.30 น. -  เชิญประธานในพิธีจุดธุป เทียน และเริม่พิธีสงฆ 
07.30-08.00 น. -  ตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ  จํานวน 169 รูป 
08.00-08.30 น. -  ผูแทนนิสิตใหม  ทําพิธีเคารพสักการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย 
08.00  น. -  ทุกหนวยงานพรอมกันที่หนวยงานตนเองเพื่อพัฒนา 
08.30-09.00 น. -  คณะผูบริหาร ผูแทนนิสิต พรอมกันปลูกตนนนทรี จํานวน 12 ตน  

บริเวณสนามอินทรียดานทิศเหนือ  
-  ผูบริหาร ผูแทนนิสิต รวมปลูกตนนนทรี จํานวน 1 ตน ประจํารุนKU.69 บริเวณ ศร.2 

09.30-12.00 น. -  นิสิต มก.  เขารวมจุดพัฒนาพื้นที่สวนกลาง  6 จุด 
09.30-12.00 น. -  คณะผูบริหารเยี่ยมชม และนําผลไม นม และน้ําดื่มมอบใหหนวยงานและนิสิต   

   ณ จุดพัฒนาสวนกลาง แยกเปน 3 สาย ดังน้ี:- 
สายที่  1  นายกสภามหาวิทยาลยั  (โดยมอบ นายประเพลิน เกษมโอภาส เปนผูนํา

เสนทาง)  คณะศึกษาศาสตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสังคมศาสตร, คณะเกษตร,บัณฑิต
วิทยาลัย, สวน 100 ป, คณะวิศวกรรมศาสตร, อาคารจอดรถงามวงศวาน 1,คณะเศรษฐศาสตร, คณะ
บริหารธุรกิจ, สํานักบริการคอมพิวเตอร, สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด, สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

สายที่  2  อธิการบดี  (โดยมอบ นายวิโรจน พวงพิกุล เปนผูนําเสนทาง) สํานักการกีฬา, 
ประตวูิภาวดี, คณะประมง, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, อาคารสารนิเทศ 50 ป, สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร, สถาบัน คนควาและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ, สํานักหอสมุด, สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก., คณะวิทยาศาสตร 

   สายที่  3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  (โดยมอบ นายตั๋น นิลมาต ิเปนผูนําเสนทางคณะ
มนุษยศาสตร, หอพักนิสิตหญิง, สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร,สวนวรุณาวัน,หอประวัติ 
มก., ประตูงามวงศวาน 2, ลานกิจกรรมหนาอาคารเทพศาสตรสถิตย, สถานพยาบาล, กองกิจการนิสิต, 
สํานักทะเบยีนและประมวลผล, คณะวนศาสตร, คณะเทคนิคสตัวแพทย, คณะสัตวแพทยศาสตร, 
หอประชุม มก. 
12.00  น.      -  ผูบริหารรับประทานอาหารกลางวัน (สํานักสงเสริมและฝกอบรม) 
13.00  น.      -  เริ่มพัฒนาหนวยงานจนกวาจะแลวเสร็จ      

     -  เจาหนาที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดจนแลวเสร็จ 
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คําสั่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
  ท่ี  58/2552 

       เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552" 
----------------------------------- 

  เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ   "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  ประจําป 2552"   
ในวนัเสารที่ 27 มิถุนายน 2552   ดําเนินไปดวยความเรยีบรอย   และสาํเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค    
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานและคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประกอบดวย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
       (รศ.ปสสี  ประสมสินธ) 

ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ   ที่ปรึกษา 
     (นายเสรี  กญุแจนาค) 

  ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ประธานกรรมการ 
  นายสมศักดิ ์ รักสนิท     รองประธานกรรมการ 
  นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล    รองประธานกรรมการ 
  นายมานพ  เทยีนเมืองปก     รองประธานกรรมการ 
  นายวิเชียร  ลอมวงค     รองประธานกรรมการ 
  นายสมชาย  จกะวัฒนากุล    รองประธานกรรมการ 
  นายวิเชียร  คนฟ ู     รองประธานกรรมการ 
  นายอัศวนิ  ศิริธรรม     รองประธานกรรมการ 
  นายปรีชา  เกื้อแกว     กรรมการ 
  นายยงยุทธ  เปยมขําด ี     กรรมการ 
  นายสนิท  ปนประดับ     กรรมการ 
  นายอดิศร  ศิริสุรักษ     กรรมการ 
  นายกฤษฎา  โพธิรักษ     กรรมการ 
  นายวิชัย  มินสุวรรณ     กรรมการ 
  นายพัลลภ  พรหมพา     กรรมการ 
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  นายบุญถ่ิน  จรจัด     กรรมการ 
  นายคงกฤช  รักษสังข     กรรมการ 
  นายประเพลิน  เกษมโอภาส               กรรมการ 
  นายตั๋น  นิลมาติ                 กรรมการ 
  นายวิโรจน  พวงพิกุล     กรรมการ 
  นายนิพนธ  ปานสอน     กรรมการ 
  น.ส.สุชีพ  จันทอง                กรรมการและเลขานุการ 
  นางปราณ ี เทียนเมืองปก                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นางวราศร ี ศรีวุฒิชาญ                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นางสาคร  พงษนิล                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นายประกาศิต  สุมแกว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นายศรราม  รักสกุล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการมีหนาที่จดัทําแผนและดําเนินการจัดเตรียมวัสด ุ  อุปกรณ   อาหาร   
น้ําดื่ม   ผลไม   และอื่น ๆ  ประสานงานกับหนวยงานและคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ในการดําเนนิงาน
โครงการ  "วันพัฒนาและปลกูตนไม มก.  ประจําป 2552"  ใหเสรจ็เรยีบรอยและบรรลุวัตถุประสงค 
 

คณะกรรมการฝายอาหาร  ผลไม  อุปกรณ  และการเงิน 
  น.ส.สุชีพ  จันทอง     ประธานกรรมการ 

นางปราณ ี เทียนเมืองปก     รองประธานกรรมการ 
  นางวราศร ี ศรีวุฒิชาญ     รองประธานกรรมการ 
  นายประกาศิต  สุมแกว     รองประธานกรรมการ 
  นางสาคร  พงษนิล     รองประธานกรรมการ 
  นายศรราม  รักสกุล     รองประธานกรรมการ 
  นายปรัชญา  ปณิธิกุล     กรรมการ 
  นางรัตนา  รุงกรุด     กรรมการ 
  นายพีรวัชร  เพชรพรหมมาศ    กรรมการ 
  น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ    กรรมการ 
  วาที่ ร.ต.หญิง สายฝน  มนตอุน    กรรมการ 
  นางสมสุข  เกษมกุล     กรรมการ 
  น.ส.สุมาลี  ภูระหงษ     กรรมการ 
  นางสุกัญญา  อินทอง     กรรมการ 
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  นายสมนึก  มาเนียม     กรรมการ 
  นายฉัตรชัย  ดานกลาง     กรรมการ 
  นางชลธิชา  ปณิธิกุล     กรรมการ 
  นางหวดั  ปุยออก     กรรมการ 
  นางกิมไล  ทองวิลัย     กรรมการ 
  น.ส.วันดี  เพิ่มทวีทรัพย     กรรมการ 
  นางสุภัทร  ปานสอน     กรรมการ 
  นายกฤษพิมาณ  หัสไทย     กรรมการ 
  น.ส.ศิริญญา  รักสนิท     กรรมการ 
  น.ส.อัมพัน  หมื่นเทพ     กรรมการ 
  นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต     กรรมการและเลขานุการ 
  นางสุมาลี  ภูรัตน                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  น.ส.นิตยา  ขันทอง                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จดัหาอาหาร  ผลไม  น้ําดื่ม  และอุปกรณ  เพื่อสนับสนุนใหกบันิสิต  บุคลากรที่ 
รวมพัฒนา  และจัดหาวัสด ุ อุปกรณ  สนับสนุนใหกับฝายตาง ๆ  ตลอดจนควบคุมการเบิกจายเงินใหเสร็จ
เรียบรอย  ทําหนังสือเชิญผูบริหาร  ทําหนังสือขอสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และงานอื่น ๆ  ที่มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายจัดสงอาหารและน้ําดื่ม 
  นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล    ประธานกรรมการ 
  นายกัมปนาท  ศรีบุญเรือง    กรรมการ 
  นายทิตย  ลานสม     กรรมการ 
  นายสํารอง  กระชัง     กรรมการ 
  นายสุพิน  ชาวนา     กรรมการ 
  นายจงรักษ  ศรีสวัสดิ์     กรรมการ  
  นายพิชัย  มุยศาสตรา     กรรมการ 
  นายไอสูรย  รุกขชาติ     กรรมการ 
  นายเดื่อ  ภูแพ      กรรมการ 
  นายสุพรรณ  พวงศร ี     กรรมการ 
  นายนําไท  ปะกินําหัง     กรรมการ 

น.ส.กฤษกร  ปรุงเมือง     กรรมการ 
  นายภทัรชัย  แกวเกต ุ     กรรมการ 
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  นางรัตติกร  โพธ์ินิ่มแดง     กรรมการและเลขานุการ 
  วาที่ ร.ต.ทัศวรา  ฉัตรวิไล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นายสัณฑพงศ  สัตนาวุฒ ิ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จดัสงอาหารและจดัเตรียมน้ําดื่ม   น้ําแข็ง   สําหรับบริการนิสิต  และบุคลากรที่รวม
พัฒนาพื้นที่สวนกลางทั้งหมด 
 

คณะกรรมการฝายเก็บขนขยะและรวมพัฒนา 
  นายสมศักดิ ์ รักสนิท     ประธานกรรมการ 
  นายสมชาย  จกะวัฒนากุล    รองประธานกรรมการ 
  นายอัศวนิ  ศิริธรรม     กรรมการ 
  นายประเพลิน  เกษมโอภาส    กรรมการ 
  นายวิโรจน  พวงพิกุล     กรรมการ 
  นายตั๋น  นิลมาติ      กรรมการ 
  นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล    กรรมการ 
  นายอุเทน  ชูแสง      กรรมการ 
  นายวิญู  ตันทรรศนีย     กรรมการ 
  นายศรายุทธ  จรจัด     กรรมการ 
  นายชลิต  ปญจเทพ     กรรมการ 
  นายวีรพัฒน  นามกระโทก    กรรมการ 
  นายสุรินทร  แสงกระจาง     กรรมการ 
  นางวัฒนา  เกษมโอภาส     กรรมการ 
  น.ส.พจนวีรรณ  พงษเงิน     กรรมการ 
  น.ส.ขวัญหลา  โพธ์ินาง     กรรมการ   
  น.ส.นวนฉวี  มาลัย     กรรมการ 
  เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด ทุกคน    กรรมการ 
  เจาหนาที่งานรกัษาความปลอดภัย ทุกคน   กรรมการ 
  นางนันทธิมา  แฉงประเสริฐ    กรรมการ 
  น.ส.สุฑามาศ  พิมพา     กรรมการ 
  นายมาโนชย  คงเล็ก     กรรมการ 
  นายวราคม  ยิม้นอย                กรรมการ 
  นายไพรัช  ศรีทองทรัพย     กรรมการ 
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นายสมเจตน  จักษุรัตน                กรรมการและเลขานุการ 
นายนิพนธ  ปานสอน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาที่ควบคมุดูแลการปฏิบัติงานของนสิิต  และเจาหนาที่ของกองยานพาหนะฯ   
ในการพัฒนาพื้นที่สวนกลาง   และประจํารถบรรทุกในการเก็บขยะไปทิ้งใหเสร็จเรยีบรอยจนเสร็จ 
โครงการฯ  และงานอื่น ๆ  ที่มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายบริการยานพาหนะและประสานงาน 
  นายอัศวนิ  ศิริธรรม     ประธานกรรมการ 
  นายปรีชา  เกือ้แกว     รองประธานกรรมการ 
  นายวิเชียร  คนฟ ู     กรรมการ 
  นายบุญถ่ิน  จรจัด     กรรมการ 
  นายกฤษฎา  โพธิรักษ     กรรมการ 
  นายนิพนธ  ปานสอน     กรรมการ 
  นายวันชัย  ชมดง     กรรมการ 
  นายพรณรงค  รุงกรุด     กรรมการ 
  นายพษิณุ  วงษแกว     กรรมการ 
  นางพิไลพร  จนิดารกัษ     กรรมการ 
  น.ส.ปรียารัตน  ทิมเจริญ     กรรมการ 
  เจาหนาที่งานซอมบํารุง  ทุกคน    กรรมการ 
  พนักงานขับรถยนต  งานยานพาหนะ  ทุกคน  กรรมการ 
  นายวรชิต  สุวรรณประสาท    กรรมการและเลขานุการ 
  น.ส.ดวงกมล  ขุนทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  น.ส.พัชรินทร  จรจัด     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่ใหบริการยานพาหนะกับฝายตาง ๆ  เตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกของ
สวนกลางและของหนวยงานอื่น ๆ  ที่ขอความอนุเคราะหมา  เชน  กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  และงานอื่น ๆ   
ที่มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายจัดผลไมตดิตามผูบริหาร 
  นายวิเชียร  คนฟ ู     ประธานกรรมการ 
  นายคงกฤช  รักษสังข     รองประธานกรรมการ 
  นายสําเนา  แปลจาด     กรรมการ 
  นายหลอ  ขัดโพธิ์     กรรมการ 
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  นายสมบูรณ  แตงออน     กรรมการ 
  นายสมชาย  จลุศิลป     กรรมการ 
  นายทรัพย  แสนสามารถ     กรรมการ 
  นายสมเวยีง  คงสืบ     กรรมการ 
  นายรัสมี  ศิริมูน      กรรมการ 
  นายจนัทรา  หาชัย     กรรมการ 
  นายธีรพงษ  คดิเห็น     กรรมการ 
  นายวรรณชัย  สาตจีนพงษ    กรรมการ 
  นายวิโรจน  ปลีงาม     กรรมการ 
  นายสํารอง  กระชัง     กรรมการ 
  นายปรีชา  นอยเหนี่ยง     กรรมการ 
  นายณัฐวัฒน  ปรีชากูล     กรรมการ 
  นายวินัย  แสงเพ็ชร     กรรมการ 
  นายบรรจบ  ภาคานาม     กรรมการ 
  นายเชาวดี  นลิเลิศ     กรรมการ 
  นายสมาน  พรหมหาญ     กรรมการ 
  นายณัฐพงษ  แสนใจกลา     กรรมการ 
  นายสมชาย  พวงจาด     กรรมการ 
  น.ส.ณัชชา  หาทรัพย     กรรมการและเลขานุการ 
  นางฉวีวรรณ  รัตนเรืองศรี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จดัเตรยีมผลไมสําหรับติดตามผูบริหารเพื่อมอบใหหนวยงานคณะ  สํานกั  สถาบัน  
กอง  นิสิต  ฯลฯ  ที่รวมวันพัฒนา  และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง    ณ  วันที ่  1   มิถุนายน  พ.ศ. 2552 
 
 
 
                                                                                          (นายนิพนธ   ล้ิมแหลมทอง) 
                                                                         รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพฒันากายภาพ 
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คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา  
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารยรองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจนวุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
นายนิพนธ  ล้ิมแหลมทองนายนิพนธ  ล้ิมแหลมทอง      รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาภายภาพรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาภายภาพ  

  

คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา  

นางสาวสุชพี  จันทองนางสาวสุชพี  จันทอง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 8 ((ชํานาญการชํานาญการ))  
นางสาวสายชล  มวงประเสริฐนางสาวสายชล  มวงประเสริฐ  เเจาหนาที่บันทึกขอมูลจาหนาที่บันทึกขอมูล  
นายศรราม  รักสกุลนายศรราม  รักสกุล      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

นายมาโนชย  คงเล็กนายมาโนชย  คงเล็ก    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

นางสุมาลี  ภูรัตนนางสุมาลี  ภูรัตน      เจาหนาที่พัสดุเจาหนาที่พัสดุ  
นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตตนางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต    พนักงานพมิพดีด ชั้น พนักงานพมิพดีด ชั้น 11  

นางสาวชลธิชา  ลอมวงคนางสาวชลธิชา  ลอมวงค    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

นางสาวศิริญญา  รักสนิทนางสาวศิริญญา  รักสนิท    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

  

ผูพิมพผูพิมพ  
นางสาวสุชพี  จันทองนางสาวสุชพี  จันทอง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 8 ((ชํานาญการชํานาญการ))  
นางสาวสายชล  มวงประเสริฐนางสาวสายชล  มวงประเสริฐ  เจาหนาที่บันทึกขอมูลเจาหนาที่บันทึกขอมูล  

นายศรราม  รักสกุลนายศรราม  รักสกุล      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

นายมาโนชย  คงเล็กนายมาโนชย  คงเล็ก    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

เจาหนาที่ของ คณะ สํานัก สถาบัน และทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของเจาหนาที่ของ คณะ สํานัก สถาบัน และทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของ  
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