




วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560  
 

กองยานพาหกองยานพาหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่นะ อาคารและสถานที่นะ อาคารและสถานที่   ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดี            

  
 
 
 

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นครั้งแรกใน   
ปี  พ.ศ. 2538  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของ 
การพัฒนาทาง ด้านกายภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ และเพื่อ
ส่ ง เส ริ ม ค ว าม ส ามั ค คี   ส ร้ า ง จิ ต ส านึ ก ข อ งบุ ค ล าก ร  แ ล ะนิ สิ ต ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ าสต ร์ 
ในการพัฒนาอาคารและสถานท่ี ตลอดจนการรักษาความสะอาด  การปลูกต้นไม้  และการบ ารุงรักษาต้นไม้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความร่มรื่น ความสะอาดของอาคารและสถานท่ี สร้างส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดีให้กับทุกพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS  

ส าหรับปี พ.ศ. 2560 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นในวันเสาร์ท่ี  
2 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกันปลูก 
ต้นรวงผ้ึง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ ารัชกาลท่ี 10 นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีอาคารสถานท่ีของส่วนกลางและ
หน่วยงานต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากร และนิสิต ในการด าเนินงานตามมาตรฐานกิจกรรม 
“7ส” คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิ สัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีในทุกพื้น ท่ีของ
มหาวิทยาลัย ท่ีส าคัญงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็นกิจกรรมหลักของการจัดงาน
วันรับน้องใหม่ ในเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในจิตวิญญาณของนิสิตใหม่อีกด้วย 

ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณนิสิต บุคลากร หน่วยราชการภายนอก และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน      
ท่ีช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
และมีลักษณะภูมิทัศน์ท่ีดี สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า รายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560” ซึ่งได้ประมวลผลการ
ด าเนินงานกิจกรรรมของทุกหน่วยงาน จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมในปีต่อๆ ไป 

                          
               

 

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) 
                                            รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                         กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาาาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560  
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   สํานกังานอธิการบดีสํานกังานอธิการบดีสํานกังานอธิการบดี            

 
 
 
 

          วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 
เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี และมีการจัดวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ต่อเน่ืองกันมาเป็นประจําทุก เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความสะอาด มีความร่มรื่น สวยงามและมีภูมิทัศน์ที่ดีกับประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 
. 

การดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ปี 2560 น้ี เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจํารัชกาลที่ 10  

 

กระผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสิตทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วม       
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี และขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้งที่
จัดส่งผลการดําเนินงาน ภาพถ่าย เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  และหวังเป็น
อย่างย่ิงว่ารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560” เล่มน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 

  
(ดร.ดํารงค์  ศรีพระราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารรองอธิการบดีฝ่ายสารรองอธิการบดีฝ่ายสารรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายในบริหารกิจการภายในบริหารกิจการภายใน   
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ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 

  ข้าพระพุทธเจ้า  นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน  ณ 
สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ แห่งน้ี ต่างปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างย่ิง ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 
เกษตรศาสตร์รวมใจ ปลูกต้นไม้ถวาย ตามนโยบายรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างโลกสีเขียว  เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ  เน่ืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร  ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 ในวันน้ี  

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างช่ืนชมในพระบุญญาบารมีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวง
ชนชาวไทย  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ืออํานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชทาน
ความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้  ให้พ่ึงพาตนเองได้ อย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยพระราชหฤทัยที่เป่ียมด้วยพระเมตตาธิ
คุณ จนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น แก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า 
  ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลน้ี  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส  ถวาย
พระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  มีพระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่ปวง
ข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  
 
 
 

คํากล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล 
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจําปี 2560                                  

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

โดย นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี 
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. 

ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   สํานกังานอธิการบดีสํานกังานอธิการบดีสํานกังานอธิการบดี            

 
 

 
 
  
 
 
เรียน  ที่ปรึกษาอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  
สถาบัน  นิสิต บุคลากร  และผู้เก่ียวข้องทุกท่าน 

     ผมรู้ สึ ก ยิน ดี เป็ นอ ย่ าง ย่ิ งที่ ไ ด้ รับ เกี ยร ติม าเป็ นประธาน พิ ธี เปิ ด วัน พัฒ นาและปลู ก ต้น ไม้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 ในวันน้ี 

       วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2538 โดยมี
วัต ถุ ป ระส งค์  เ พ่ื อ เฉ ลิ มพ ระ เกี ย ร ติ  เ น่ื อ ง ใน โอก าสที่ พ ระบ าท สม เด็ จพ ระป รมิ น ท รมห าภู มิ พ ล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ภายในบริเวณหน่วยงานราชการ ทั้งยังถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างจิตสํานึกร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร นิสิต  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด เกิด
ความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี น่าดู น่าอยู่ น่ามอง สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว  
KU GREEN CAMPUS  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้อย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบันเป็นปีที่ 22 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในปีน้ี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ประจํารัชกาลที่ 10 ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง จํานวน 10 ต้น ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
จกรรมปลูกต้นนนทรี ประจํารุ่น KU 77 ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4 และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่หน่วยงานและ
พ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดย กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ร่วมกับบุคลากร และนิสิตคณะต่าง ๆ 
ด้วยการกวาดทําความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้เก็บขยะและกิ่งไม้ ตามจุดต่าง ๆ จํานวน 6 จุด ประกอบด้วย  

  สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1  หอประวัติ
และสวนปาล์มประตูงามวงศ์วาน 3 สวนวรุณาวัน หอประชุมและศาลาหกเหลี่ยม นอกจากน้ัน ยังจัดเก็บขยะที่
หน่วยงานทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะ จํานวน 32 จุด 

 สุดท้ายน้ี ผมขออํานวยพรให้ นิสิตบุคลากร ผู้ร่วมงานทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญและขอให้การ
จัดงานในคร้ังน้ีสําเร็จ  ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังใจไว้ทุกประการ  

 ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
2560 ณ บัดน้ี ขอบคุณครับ 
 

คํากล่าวรายงานพิธีเปิด คํากล่าวรายงานพิธีเปิด คํากล่าวรายงานพิธีเปิด “““วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาํปี 25วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาํปี 25วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาํปี 25606060   
รักษาการแทนรักษาการแทนรักษาการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรกั วชัรินทร์รตัน์ดร.จงรกั วัชรินทร์รตัน์ดร.จงรกั วัชรินทร์รตัน์)))   
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาทาง ด้านกายภาพ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคี  สร้างจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ 
ตลอดจนการรักษาความสะอาด  การปลูกต้นไม้  และการบํารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้
เล็งเห็นความสําคัญของความร่มรื่นของต้นไม้  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรามี
ความสะอาด   เกิดความร่ม รื่น  สวยงาม   สร้างสิ่ งแวดล้ อมและภูมิ ทั ศ น์ที่ ดี ให้ กับทุ กห น่ วยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยได้กําหนด “โครงการวัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560” ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560  ซึ่งผู้บริหาร
และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น   14,476  คน ประกอบด้วย  

 นิสิต                               จํานวน    10,753  คน 
 บุคลากร        จํานวน     3,723 คน 
 เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภายนอก ได้แก่                              

สํานักการระบายนํ้า สํานักงานเขตจตุจักร, เขตบางเขน, เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน  164  คน   
 งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ รวมเป็นเงิน    1,822,758.58  บาท ประกอบด้วย                                 

 ส่วนกลาง (กองยานพาหนะฯ)                เป็นเงิน   173,252.00  บาท 
 หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบนั ฯลฯ        เป็นเงิน    1,649,506.58 บาท 

หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบนั และทกุหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการพัฒนาอาคาร 
และสถานที่ปลูกต้นไม้ ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560ะจําปี 2560ะจําปี 2560   
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คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร     มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 1,218 คน ประกอบด้วย นิสิต 856 คน และบุคลากร 362 คน โดย
ใช้งบประมาณดําเนินการ เป็นเงิน 200,000 บาท   

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี   จัดเรียงอุปกรณ์ กําจัดวัสดุไม่จําเป็น ทําความสะอาดพื้น 
อาคาร จัดเก็บขยะในคูน้ฎา กําจัดวัชพืชข้างแนวคูน้ฎาโดยรอบคณะเกษตร และกําจัดขยะเกษตร การปลูกต้นไม้และการ 
พัฒนาบริเวณ ตัดแต่งก่ิงไม้ ทําความสะอาดลานจอดรถเติมดิน-ปุ๋ยและกําจัดวัชพืชในกระถางปลูก พัฒนาบริเวณ 
โดยรอบอาคารวชิรานุสรณ์ อาคารคณะเกษตร อาคารจรัดสุนทรสิงห์ โรงเรือนเพาะชํา โรงเรือนเคร่ืองจักรกล 
การเกษตร ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณ กลุ่มอาคารและโรงเรือนต่าง ๆ ของภาควิชาในสังกัดคณะเกษตรท้ัง 9 ภาควิชา 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่าง แห่งชาติ สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยทับกวาง และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประ
กอบด้วย สถานี วิจัยเขาหินซ้อน สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 
สถานีวิจัยลพบุรี 

   
           ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานไทร คณะเกษตร       คณบดีคณะเกษตร ปลูกต้นรวงผ้ึง         ทําความสะอาด ภาควิชาปฐพีวิทยา 

              
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ     ล้างพ้ืนลานจอดรถ อาคารจรัด สุนทรสิงห์ เก็บขยะรางระบายน้ํา อาคารวชิรานุสรณ์ 

   
           ถอนหญ้าโรงเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตร ถอนหญ้า ใส่ปุ๋ยต้นไม้อาคารวชิรานุสรณ์ ถอนหญ้าแปลงทดลอง ภาควิชาพืชไร่นา 

   
           ปลูกต้นดาวเรือง อาคารภาควิชาเกษตรกลวิธาน   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  สถานีวิจัยปากช่อง  และสถานีวิจัยเขาหินซ้อน 

คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร         



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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คณะประมงคณะประมงคณะประมง   มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 417 คน ประกอบด้วย นิสิต 329 คน และบุคลากร 88 คน ใช้
งบประมาณ เป็นเงิน 42,405 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

 

กิจกรรม 7 ส. และพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และพัฒนาอาคารและสถานท่ี  ทําความสะอาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตัดแต่งก่ิงไม้ 
และบํารุงรักษาต้นไม้รอบอาคารสุภาพมงคลประสิทธ์ิ, ทําความสะอาดภายในตัวอาคาร ตู้แช่ห้องเก็บสารเคมีของ
อาคารต้นแบบแปรรูปอาหารสัตว์นํ้า ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง, ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ ทําความสะอาดภายในและ
ภายนอกอาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล, ทําความสะอาดภายในตัวอาคาร ภาควิชาการจัดการประมง, ทํา
ความสะอาดและจัดเรียงตัวอย่างปลาของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง, ทําความสะอาดภายในและภายนอก
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้นํ้าประดับ จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทําความสะอาด
ห้องสมุดคณะประมง  

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ ปลูกต้นทานตะวัน ต้นทองอุไร และต้นปอเทือง บริเวณบ่อ 10 ไร่ และ
ทําการตัดแต่งก่ิงไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงโดยรอบบริเวณคณะประมง 

   
 

   
 

   
 
 

คณะประมงคณะประมงคณะประมง   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

444  

 
 
 

คณะคณะคณะบริหารธรุกิจบริหารธรุกิจบริหารธรุกิจ   มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 503 คน ประกอบด้วย นิสิต 420 คน และบุคลากร จํานวน 83 
คน ใช้งบประมาณ  37,542 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังน้ี 

 

กิจกรรม 7 ส. และพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และพัฒนาอาคารและสถานท่ี ทําความสะอาดภายในอาคาร ลานพังงา และบริเวณพื้นที่รอบ
อาคารคณะฯ  ดําเนินกิจกรรม 7 ส. โดยการสะสาง  ทําความสะอาดโต๊ะทํางาน และเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย จัดเก็บ ขนย้ายสิ่งของ ทําความสะอาดห้องเก็บ ทางหนีไฟของคณะฯ และห้องสโมสรนิสิต 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่  
1. ปลูกต้นไม้ บริเวณป้ายคณะฯ และสวนหย่อมอาคาร 4 
2. พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ปรับเปลี่ยนต้นไม้ลานพังงา หลังอาคาร 4 และบริเวณโดยรอบอาคาร 1 
3. ปลูกไม้ประดับหน้าป้ายคณะฯ     

ข้อคิดเห็นเสนอแนะข้อคิดเห็นเสนอแนะข้อคิดเห็นเสนอแนะ ควรขอความร่วมมือให้คณะต่างๆ งดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว  เพ่ือความสะดวก
ในการทํางาน เน่ืองจากมีรถเยอะ และอาจเป็นอันตราย 

 
 

  
 

   
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

555  

 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์     มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน  404  คน ประกอบด้วย นิสิต 309 คน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 95  คน ใช้งบประมาณเงินรายได้  58,122  บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 
 กิจกรกิจกรกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่รมพัฒนาอาคารสถานที่รมพัฒนาอาคารสถานที่  

- การเก็บกวาดทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะรอบ ๆ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 2 3 และอาคารจุฬา
ภรณ์พิศาลศิลป์ 

- การจัดเก็บเอกสาร ทําความสะอาดสํานักงานเลขานุการ ธุรการภาควิชา 9 ภาควิชา ที่ทําการศูนย์
ภาษา ที่ทําการศูนย์ทดสอบทางภาษา  ที่ทําการสถาบันขงจื้อ  ที่ทําการศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ  ที่ทําการ
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรมการเกษตร 

- ปลูกต้นไม้ที่ระลึกวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจําปี 2560 ร่วมกับท่านรักษาการตําแหน่งอธิการบดี 
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 

- การตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพ่ิมรอบอาคารมนุษยศาสตร์ 1 และด้านหลังอาคารมนุษยศาสตร์ 2  
- ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ 
- การเก็บขยะ ก่ิงไม้ และสิ่งสกปกต่าง ๆ นําไปใส่รถเก็บขยะกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

ข้อคิดเห็นเสนอแนะข้อคิดเห็นเสนอแนะข้อคิดเห็นเสนอแนะ   
- การเรียกรวมนิสิติแต่เช้าเกินไปทําให้นิสิตมาร่วมกิจกรรมไม่ทัน และทําให้นิสิตบางคนไม่สามารถมา

ร่วมงานได้ 
  - ควรประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับ เน่ืองจากเมื่อมีการเรียนการสอน ผู้มาเรียนนํารถยนต์เข้า
มาจอดรอบบริเวณรอบอาคารที่จะทําการพัฒนา ทําให้พ้ืนที่บางส่วนไม่สามารถทําการพัฒนาได้ อีกทั้งบุคลากร
บางส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่บริการ และทําการสอน ทําให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 

   
 

    
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์     มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 1,265 คน ประกอบด้วย นิสิต 1,125 คน และบุคลากร 140 คน ใช้

งบประมาณ เป็นเงิน 85,325 บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒกิจกรรม 7 ส. และการพัฒกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีนาอาคารและสถานท่ีนาอาคารและสถานท่ี   ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ

อาคาร ทําความสะอาดห้องผู้บริหาร สํานักงานเลขานุการคณะ ห้องทํางาน ห้องนํ้า ห้องสโมสรนิสิต  โรงอาหาร 
ห้องสมุด เรือนเพาะชํา อาคารโดยรอบ พิพิธภัณฑ์ โถงทางเดิน หน้าสโมสรนิสิต ฯ  และลานหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
และดําเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทาํงานของแต่ละหน่วยงาน 
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  รักษาการแทนอธิการบดีร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะ
วนศาสตร์ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าตึกเทียมคมกฤส ตัดแต่งก่ิงไม้รอบคณะวนศาสตร์และบริเวณสวนรวม
พันธุ์ ลานหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี ทําความสะอาดโต๊ะม้าหินบริเวณหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี ทําความสะอาด
และกวาดใบไม้บนหลังคาอาคารต่าง ๆ 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาหน่วยงาน และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบ้างตามสมควร 

   
 

   
 

 

คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์      มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 1,494 คน ประกอบด้วย นิสิต 1,347 คน คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 147 คน โดยใช้งบประมาณดําเนินการจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 
166,121.60 บาท  
 กิจกรรมพัฒนาอาคารและสถานท่ี กิจกรรมพัฒนาอาคารและสถานท่ี กิจกรรมพัฒนาอาคารและสถานท่ี ในแต่ละพ้ืนที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกภาควิชาและสํานักงาน
เลขานุการคณะ ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดห้องเรียน ทําความสะอาด
พ้ืนอาคาร ทําความสะอาด เก็บขยะ ห้องปฏิบัติการ ห้องทํางาน  และสํานักงานธุรการ จัดเรียงแฟ้มเอกสาร กําจัด
วัสดุไม่จําเป็น กําจัดวัชพืช จัดเก็บขยะในคูนํ้าข้างแนวคูนํ้าโรงเรือนเพาะชําพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
หน้าโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร    
 การปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณ    ทําการตัดแต่งก่ิงไม้โดยรอบให้สวยงาม ต้นไม้ที่สูงที่ละสายไฟฟ้าและเสา
ไฟฟ้า ตัดแต่งก่ิงต้นไม้สูงที่คาดว่าจะโคนล้มเมื่อโดนพายุฝน บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ อาคารชีววิทยา อาคาร
ชีวเคมี และบ่อบําบัด ก่อนวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ เพ่ือความสวยงามและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนา
บริเวณโดยรอบอาคารคณะวิทยาศาสตร์ โรงเรือนเพาะชํา พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
เทคโนโลยี ทําความสะอาด เก็บขยะ บริเวณลานจอดรถทุกลานในคณะ รอบ ๆ อาคารต่าง ๆ 
 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    

- เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดกิจกรรมทุกปี เพ่ือความสะอาดของมหาวิทยาลัย ทําให้นิสิตได้ทํางานร่วมกัน 
มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกัน 

- ควรกําหนดวันทํากิจกรรมไม่ให้ใกล้กับช่วงสอบ  
- ควรเตรียมอาหารเช้าเพ่ิมสําหรับนิสิตที่มาทํากิจกรรมต้ังแต่เช้า 
- มหาวิทยาลัยควรให้งบเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทําความสะอาด 
- ควรเปิดเพลงเกษตรตามสาย เพ่ือสร้างบรรยากาศในการทํากิจกรรม 
- ควรปรับปรุงถนน ทางเดินบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร 
- ควรเพ่ิมจุดทิ้งขยะให้มากกว่าน้ี โดยเฉพาะขยะที่เป็นหลอดไฟ กระจกต่าง ๆ ควรมีป้ายจุดทิ้งขยะที่

ชัดเจน จัดรถเก็บขยะน้อยไป ทําให้มีขยะที่ยังจัดเก็บไม่หมดเหลืออยู่ตามจุดทิ้งขยะอยู่เป็นจํานวนมากรถเก็บขยะเลิก
งานเร็วไป     

   
 

คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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คณคณคณะวิศวกรรมศาสตร์ะวิศวกรรมศาสตร์ะวิศวกรรมศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  1,611 คน ประกอบด้วย นิสิต จํานวน 1,300 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 311 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 180,000 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วม กิจกรรม
ดังน้ี 

การปลูกต้นไม้แการปลูกต้นไม้แการปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณคณะละพัฒนาบริเวณคณะละพัฒนาบริเวณคณะ   ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ บํารุงรักษาต้นไม้ ตกแต่งพ้ืนที่
สนามและตกแต่งสวนหย่อมภายในและภายนอกอาคาร ปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 14 และ
ปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าและด้านหลังอาคาร 1 

กิกิกิจกรรม 7 ส.จกรรม 7 ส.จกรรม 7 ส.  ดําเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางานของแต่ละหน่วยงาน ทําความสะอาด สะสาง จัด
ระเบียบโต๊ะทํางาน จัดเก็บ เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และทําลายเอกสารท่ีไม่ใช้ในการปฏิบัติงาน สํารวจ ตรวจสอบ 
พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชํารุดพร้อมจัดจําหน่ายทํากิจกรรมปรับปรุงบอร์ดในงานและบอร์ดส่วนกลางคณะ ทําความสะอาดโต๊ะ
หินอ่อนสําหรับนิสิตน่ังพักผ่อนและทํากิจกรรม 

การพัฒนาอาคารและสถานท่ีการพัฒนาอาคารและสถานท่ีการพัฒนาอาคารและสถานท่ี     ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ ทําความสะอาดภายในอาคาร และ
บริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ทําความสะอาด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทํางาน ห้องสํานักงานธุรการ ห้องสมุด 
ดูแลทําความสะอาดพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   ควรมีการสนับสนุนเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

  
 

   
 

  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์   มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 456 คน ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จํานวน 336 คน คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า จํานวน 120 คน  ใช้งบประมาณ เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 34,830 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

 การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดโดยการเก็บขยะและเศษวัสดุบริเวณ อาคาร 1 อาคาร 2 และ
อาคาร 3 และบริเวณโดยรอบของคณะฯ ทําความสะอาดห้องศูนย์วัสดุการศึกษา กิจกรรม 7 ส. ภายในภาควิชาและ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ ทาสีเส้นจราจรลานจอดรถอาคาร 1 ทําความสะอาดสโมสรนิสิต คัดแยกวัสดุและพัสดุที่
เสื่อมคุณภาพเพ่ือทําการจําหน่ายต่อไป   

การพัฒนาบริเวณการพัฒนาบริเวณการพัฒนาบริเวณคณะคณะคณะ   ดําเนินการตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบคณะ ตักขยะมูลฝอยออกจากคูแนว
โดยรอบ ดําเนินการเติมดิน-ปุ๋ยหมักชีวภาพแก่ต้นไม้กระถาง กําจัดวัชพืชพร้อมตกแต่งสถานท่ีและจัดสวนไม้ประดับป้าย
คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 2 จุด และปลูกต้นดาวเรือง จํานวน 200 ต้น บริเวณโดยรอบของคณะฯ 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ  เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตสํานึกที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
และเป็นการส่งเสริมให้มีการทํางานอย่างมีส่วนร่วมกันระหว่าง นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะฯ 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์   มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 729 คน ประกอบด้วย นิสิต 650 คน คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 79 คน โดยใช้งบประมาณ 112,429.71 บาท ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี         
1.ตัดแต่งต้นไม้ ฟ้ืนฟูสภาพต้นไม้ ให้ปุ๋ย ตลอดจนกําจัดวัชพืชที่เสื่อมโทรมบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคารคณะ

เศรษฐศาสตร์ทุกอาคาร 
2.ทําความสะอาด เก็บเศษขยะและเศษใบไม้บริเวณพ้ืนที่ระหว่างอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 6 
3.กําจัดวัชพืชและทําความสะอาดบริเวณสวนหย่อมหน้าห้องนํ้าลานแสดสนนนทรี   
4.ทําความสะอาดบริเวณศาลาประชาสัมพันธ์ บริเวณลานแสดสนนนทรี บริเวณด้านหน้าห้องสมุดพิทยาลง

กรณ และบริเวณด้านข้างอาคาร 4  
5.ทําความสะอาดศาลพระภูมิ ตกแต่ง ปรับปรุงต้นไม้บริเวณโดยรอบให้สวยงาม 
6.ทําความสะอาดผนังกระจก ช่องแสง บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประตู หน้าต่าง บริเวณโดยรอบอาคารคณะ

เศรษฐศาสตร์ทุกอาคาร 
7.ทําความสะอาดโต๊ะหินอ่อน โต๊ะไม้ ที่ใช้สําหรับนิสิตน่ังพักผ่อนและทํากิจกรรมบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ บริเวณลานแสดสนนนทรี และด้านหน้าอาคาร 5 
8.ทําความสะอาดพ้ืนที่อาคาร 5 บันไดทางขึ้นอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร      
9.จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ และทําความสะอาดบริเวณสโมสรนิสิต และห้องกิจกรรมนิสิต 
10.ขนย้ายและกําจัดวัสดุ เศษขยะ เศษใบไม้ ใบหญ้า   

     
   

  
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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คณะสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์   มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 310 คน  ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรี  โท  เอก  จํานวน 
230 คน  อาจารย์และบุคลากรจํานวน 80 คน  ใช้งบประมาณเป็นเงิน 22,380 บาท  โดยมีรายละเอียดการร่วม
กิจกรรม   ดังน้ี   

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี         
- ทําความสะอาด  เก็บขยะบริเวณโรงอาหาร 

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณด้านหน้าคณะและโถงไข่ 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณลานกลางคณะ 
 - ทําความสะอาดห้องทํางานของภาควิชา  และสํานักงานเลขานุการ 
 - ทําความสะอาดบริเวณสโมสรนิสิต 

- ทําความสะอาดบริเวณหน้าร้านจิปาถะ 
- ทําความสะอาดสตูดิโอทุกช้ันปี 
- ทําระแนงไม้เลื้อยตามทางเดิน  พร้อมลงเมล็ดพันธ์ุ 
- ทําความสะอาดห้องสมุด 
- ทําความสะอาดสวนดาดฟ้า 
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ      
1.   มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้คณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต ให้ความร่วมมือและให้ความ สําคัญและ

ร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น  ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนไม่ได้มาตรงเวลานัดหมายและไม่เข้าร่วม
กิจกรรม  จําเป็นที่จะต้องหามาตรการส่งเสริมกิจกรรมน้ีให้ดีย่ิงขึ้นในปีต่อไป 

2.    มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  เครื่องมอื  และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานส่วนหน่ึง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

121212  

 
 

                               
   คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์   มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 872  คน  ประกอบด้วยนิสิต 714 คน  คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 158  คน  โดยใช้งบประมาณดําเนินการ เป็นเงินจํานวน  57,422  บาท 
  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี ทําความสะอาดพ้ืนที่อาคารและบริเวณซุ้มนิสิตของ   แต่ละ
ภาควิชา จัดเก็บขยะบริเวณคูคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของคณะสังคมศาสตร์ การจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร
ให้เป็นระเบียบ กําจัดวัสดุที่เสือ่มสภาพ ตัดแต่งต้นไม้และเติมดิน – ปุ๋ยไม้ดอกในกระถางรวมทั้งกําจัดวัชพืชแปลง
ดาวเรืองที่ปลูกหน้าป้ายคณะฯ ด้วย ดังแนบมาพร้อมน้ี 
 

  
ณ ลานกิจกรรมคณะสังคมศาสตร์ 

  
ซุ้มจิตวิทยา                                                     ซุ้มภูมิศาสตร์ 

  
ซุ้มรัฐศาสตร์                                                    ซุ้มประวัติศาสตร์ 

  
ซุ้มนิติศาสตร์                                                     ซุ้มสังคมวิทยา 

 
 

คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

131313  

 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย   มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 56 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ใช้งบประมาณในการดํา 

เนินงานเป็นเงิน 28,724 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังน้ี 
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ทําความสะอาดโต๊ะทํางาน สํารวจ 

ตรวจสอบ พัสดุและครุภัณฑ์ที่ชํารุดตัดแต่งก่ิงไม้ ตัดแต่งต้นไม้สูงระสายไฟ บริเวณด้านข้างอาคาร 
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพร่ังทั่ว

บัณฑิตวิทยาลัย” พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดภายในสํานักงานและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
บํารุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตกแต่งพ้ืนที่สนามและตกแต่งสวนหย่อมภายในและภายนอกอาคาร 

  

        
 

   
 

   
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

141414  

  
 
 

  

คณะสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม      มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 194 คน ประกอบด้วย นิสิตจํานวน 162 คน คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 32 คน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินงานเป็นเงิน 35,879.50 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ของกิจกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   บริเวณรอบอาคารคณะสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ ทําความ
สะอาดพ้ืนที่ จัดระเบียบทําความสะอาดห้องเรียน ห้องทํางาน และบริเวณโดยรอบอาคารคณะสิ่งแวดล้อม 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง ตกแต่งพ้ืนที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร ปลูก
ต้นไม้  และบํารุงรักษาต้นไม้ภายในคณะสิ่งแวดล้อม   
                        ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   ขอเสนอแนะให้มีรถจากส่วนกลางมารับขยะบริเวณคณะเพ่ือได้ปฏิบัติงานได้สะดวก
ขึ้น 

  
 

   
 

  
 
 

คณะคณะคณะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

151515  

คณะสัตวแพทยคณะสัตวแพทยคณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์      
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน 350 คน ประกอบด้วยบุคลากร 50 คน และนสิิต 300 คน   ใช้

งบประมาณเป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม 555   ส. แส. แส. และการพัฒนาอาคารและละการพัฒนาอาคารและละการพัฒนาอาคารและสถานที่ สถานที่ สถานที่ จัดเก็บและทําความสะอาดภายในหน่วยงาน 

      การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  ทําความสะอาดพ้ืนที่ จัดเก็บพัสดุ ปลูกต้นไม้ ขุดลอกท่อระบายนํ้า 
บริเวณโดยรอบอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา บรมราชินีนาถ อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และพ้ืนที่โดยรอบ 

  
 

  
 

  
 

    
 

 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

161616  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์      
 

   คณะคณะคณะเทคนิคการเทคนิคการเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น  232  คน ประกอบด้วยนิสิต  199  คน 
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  33  คน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินงาน เป็นเงิน 67,000 บาท  ซึ่งมี
รายละเอียดของกิจกรรมดังน้ี 
  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคาร    ทําความสะอาดเก็บกวาดและคัดแยกขยะบริเวณ โดยรอบคณะ ทํา
ความสะอาดพ้ืนโถง และบันไดทางขึ้นอาคารใหม่ ลอกท่อระบายนํ้า จัดเรียงที่น่ังม้าหินอ่อนเพ่ือเป็นจุดพักผ่อนให้กับ
นิสิตและบุคลากร 

      การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  ทําการปลูกต้นดาวเรือง บริเวณสวนหย่อมข้างบันไดทางข้ึนอาคาร
ใหม่, ปลูกต้นสาละลังกาบริเวณด้านหลังอาคารใหม่, ตัดแต่งก่ิงต้นไม้หน้าบริเวณป้ายช่ือคณะ ริมรั้วด้านนอกด้านใน 
และบริเวณโดยรอบ 

ข้ขข้้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอคิดเห็นข้อเสนอแนะอคิดเห็นข้อเสนอแนะ    ควรเพ่ิมจํานวนรถเก็บขยะ หรือจํานวนรอบในการมาเก็บขยะตามจุดทิ้ง จะช่วยให้
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ส่วนกลางควรสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้บางส่วนตามความเหมาะสม 

        
 

   
 

   
 

 
 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

171717  

คณะคณะคณะอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร   
 
คณะคณะคณะ อุสาหอุสาหอุสาหกกกรรมเกษตรรรมเกษตรรรมเกษตร  มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 201 คน ประกอบด้วย นิสิตต่างชาติประจํา 

จํานวน 4 คน นิสิตไทย จํานวน 130 คน และคณาจารย์และบุคลากร จํานวน 67 คน ใช้งบประมาณ 
เป็นเงิน 27,200 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคาร    ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร 1 2 3 4 และ 5 และจัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบ 
 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริ เวณเวณเวณ  ทําการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาบริเวณอาคาร อาคาร 1 2 3 
อาคารแปรรูป อาคารกิจกรรมนิสิต ทางเชื่อมระหว่าง อาคาร 5 และ โรงอาหารกลาง 2 บริเวณด้านหน้า
อาคาร 5 และป้ายคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและ
งบประมาณให้กับหน่วยงานตามความเหมาะสม 

 

 
 
 

 
 
 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

181818  

 
 
 

  สํานักงานอธิการบดีสํานักงานอธิการบดีสํานักงานอธิการบดี   อาคารสารนิเทศ 50 ปี ช้ัน G มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 6 คน โดยมีรายละเอียดของการ
ร่วมกิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี         
  1. รวบรวม จัดเก็บ เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และทําลายเอกสารที่ไม่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2. สํารวจ ตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ใช้งานได้ดี 
  3. ดูแล ทําความสะอาดพ้ืนที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  4. ตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณให้สวยงาม 

  

 
 
    
 
 

สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี    



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

191919  

  
  
  
  

กองกลางกองกลางกองกลาง   ได้จัดกิจกรรมทําความสะอาดหน่วยงานตามกิจกรรมวันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
บุคลากรร่วมกิจกรรม จํานวน 46 คน ใช้งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 6,204 บาท ภาพกิจกรรมดังน้ี 

 

     
 

        
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองกลางกองกลางกองกลาง   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

202020  

 

 
  
  

  กองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  46  คน  ใช้งบประมาณ  6,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการร่วม
กิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี  ทําความสะอาดบริเวณโต๊ะทํางาน  และสถานท่ีแวดล้อม
ของหน่วยงานให้สวยงาม  มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  จัดการเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการ
ค้นหา และทําลายเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน  

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ควรเปิดเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในอาคารทําความ
สะอาดแบบมีอากาศถ่ายเท รวมถึงวันจัดกิจกรรมควรเป็นวันธรรมดาทําให้บุคลากรสามารถมาร่วมกิจกรรมได้สะดวก
มากขึ้น  

    
 

    
 

     
  

 
 
 
 

 

กองการเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

212121  

 

 
 

 กองคลังกองคลังกองคลัง   มีบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 70 คน โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้กองคลัง จํานวน 
30,000 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี    ทําความสะอาดสถานที่ทํางาน โต๊ะทํางาน ตู้เก็บเอกสาร 
โดยจัดเก็บเอกสารและคัดแยกเอกสารที่ต้องเก็บรักษา ที่ใช้ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกในการค้นหาอ้างอิงใน
การปฏิบัติงาน และบริเวณรอบนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี ช้ัน 3  

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยฯ ควรรณรงค์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและดําเนิน
กิจกรรม 7 ส. เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง และควรสนับสนุนงบประมาณดําเนินการให้หน่วยงานตามความเหมาะสม 

 
 

กองคลังกองคลังกองคลัง   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

222222  

 
 
   

 

กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน    มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 58 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการ
ร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7กิจกรรม 7กิจกรรม 7   ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี         
1. ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่บริเวณช้ัน 7 รวมถึงทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ทํางานในส่วนที่

รับผิดชอบและพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร บริเวณเคร่ืองถ่ายเอกสารและดิจิตอลห้องนํ้า
ชาย – ห้องนํ้าหญิง เป็นต้น 

  2. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและตู้ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการหยิบใช้และสืบค้น
ข้อมูลเดิมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  3. ตรวจสอบและแยกเอกสารที่ไม่ใช้งานและมีอายุงานเกิน 10 ปี เพ่ือทําลาย และจําหน่าย 
สํารวจและจําหน่ายวัสดุ สํารวจและจําหน่ายวัสดุ สํารวจและจําหน่ายวัสดุ –––   ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์   
  1. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพเพ่ือที่จะได้ทําเรื่องจําหน่ายหรือซ่อมแซมต่อไป 
  2. ร่วมกันจัดสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยดูแลวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ

เครื่องใช้สํานักงานให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. จัดเก็บมุมหนังสือของกองแผนงานโดยเก็บหนังสือเข้าตู้ให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทหนังสือเพ่ือ

การค้นหาและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   จัดทําพ้ืนที่สีเขียว โดยการจัดหาต้นไม้มาประดับเพ่ือสร้างความ 

ร่มรื่น และสร้างบรรยากาศให้กับบุคลากรและช่วยกันดูแลต้นไม้ในหน่วยงานให้สดช่ืน 

     

     
 

กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

232323  

 
 

 
   

กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี   ดําเนินงานพัฒนาและกิจกรรมที่เก่ียวข้องของส่วนกลางภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 1,915 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 70 คน 
บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  จํานวน 409 คน  และนิสิตคณะต่างๆ พัฒนาประจําจุด 6 จุด จํานวน 
914 คน นิสิตที่เข้าร่วมในพิธีเปิด จํานวน 358 คน เจ้าของรถจักรยานยนต์รับจ้างภายใน มก. จํานวน 164 คน และ
บุคลากรที่ขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการภายนอก พร้อมเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการพัฒนา
ในครั้งน้ีด้วย ได้แก่  สํานักระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร, สํานักงานเขตจตุจักร, สํานักงานเขตบางเขน, สํานักงานเขต
หลักสี่ และศูนย์เครื่องมือกล สํานักงานก่อสร้างและบูรณะ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างจิตสํานึกร่วมกันให้กับ
นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจกัน
พัฒนามหาวิทยาลัยฯให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี  ใช้งบประมาณ 
เป็นเงิน 173,252.00 บาท โดยมีรายละเอียดของการกิจกรรม ดังน้ี 

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 27 คน ปฏิบัติงานดังน้ี 
จัดเตรียมอาหจัดเตรียมอาหจัดเตรียมอาหาร และน้ําด่ืมาร และน้ําด่ืมาร และน้ําด่ืม   มีการจัดเตรียมนํ้าด่ืมให้กับบุคลากรและนิสิตที่ร่วมพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลาง 

จัดเตรียมผลไม้จัดเตรียมผลไม้จัดเตรียมผลไม้    มีการจัดเตรียมผลไม้สําหรับให้ผู้บริหารมอบให้บุคลากร และนิสิตของทุกหน่วยงานท่ีร่วมวันพัฒนา 
โดยจัดให้มียานพาหนะติดตามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือมอบผลไม้ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายที่ 1 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน, รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยา
เขตกําแพงแสน, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ, รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน(นางศรันยา  คุณะดิลก) สายที่ 2  
รักษาการแทนอธิการบดี , รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน(ดร.เสรี กุญแจนาค) สายที่ 3 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจการภายใน, รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน, รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ,  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และรักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน(ผศ.ดร.อนุชัย  รามวรังกูร) นอกจากน้ันหน่วยงานภายในกองยานพาหนะฯยัง
ร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่  

งานอาคารและสถานท่ี งานอาคารและสถานท่ี งานอาคารและสถานท่ี มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 29 คน จัดเก็บเอกสารและวัสดุภายในสํานักงานของแต่ละ
หน่วยให้เป็นระเบียบ แยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์และจัดเก็บภายในห้องเก็บของให้เรียบร้อย  เช็ดและทําความ
สะอาด โต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆภายในอาคาร เก็บกวาดและทําความสะอาดบริเวณภายในอาคารให้
เรียบร้อย ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคาร ดายหญ้าบริเวณรอบอาคาร และเก็บกวาดเศษใบไม้และเศษขยะบริเวณ
รอบอาคาร 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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งานซ่อมบํารุง งานซ่อมบํารุง งานซ่อมบํารุง มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 32 คน  ทําความสะอาด บริเวณอาคารงานซ่อมบํารุงทําความสะอาด 
บริเวณอาคารกองยานพาหนะฯ (ด้านหลังหน่วยช่างยนต์ , หน่วยช่างเช่ือมโลหะ) ทําความสะอาด บริเวณอาคาร ศร. 
1 (ส่วนของโอเปอเรเตอร์ ร่วมกับงานอาคารฯ) เก็บเอกสารและวัสดุภายในสํานักงาน ภายในหน่วยงานซ่อมบํารุง 
ห้องเก็บของให้เรียบร้อย จัดส่งอาหารและจัดเตรียมนํ้าด่ืม นํ้าแข็ง สําหรับบริการนิสิต และบุคลากรที่ร่วมพัฒนาพื้นที่
ส่วนกลางทั้งหมด 

งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ มีบุคลากรร่วมกิจกรรม จํานวน 54 คน ทําความสะอาด  บริเวณท่ีจอดรถ ด้านหน้าของกอง
ยานพาหนะฯ  ทําความสะอาดถนนหน้ากองยานพาหนะฯ และที่พักผู้โดยสารรถสวัสดิการ เก็บเอกสารและวัสดุ
ภายในสํานักงาน งานยานพาหนะ  ห้องเก็บของให้เรียบร้อย 
การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล   

สํานักการระบายน้ํา รวม 14 คัน 
 รถบรรทุกเทท้าย   จํานวน  7  คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 
  รถแบคโฮลล้อยาง  จํานวน  4  คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 
  รถตรวจการณ์  จํานวน  2  คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 
  รถบรรทุกคนและเสบียง จํานวน  1  คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 

สํานักงานเขตจตุจักร รวม 6 คัน 
  รถบรรทุกเทท้าย  จํานวน 4 คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 
  รถบรรทุกบีบอัดขยะ จํานวน 2 คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 

สํานักสิ่งแวดล้อม รวม 4 คัน 
   รถบรรทุกเทท้าย  จํานวน 3 คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 

  รถบรรทุกบีบอัดขยะ จํานวน 1 คัน   (พร้อมเจ้าหน้าที่) 
งานสวนและรักษาความสะอาด งานสวนและรักษาความสะอาด งานสวนและรักษาความสะอาด มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 76 คน ดําเนินการจัดเตรียมต้นนนทรี ประจํารุ่น KU 

77 จํานวน 1 ต้น ต้นรวงผึ้ง จํานวน 10 ต้น การจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ พิธีปลูกต้นไม้บริเวณสวนวรุณาวัน 
รวมท้ังจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรใช้สําหรับร่วมพัฒนาส่วนกลาง จํานวน 6 จุด และจัดบุคลากร
ร่วมพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางรวมท้ังจัดเก็บยะประจําจุดพัฒนา 

การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและการรักษา
ความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

การปลูกต้นไม้ การเตรียมต้นไม้สําหรับให้ผู้บริหารและนิสิตปลูก 
การจัดเตรียมยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล  ให้บริการจัดเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะที่กําหนด 
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุก และรถเก็บขยะ 
จัดเตรียมอาหาร นํ้าด่ืม ให้กับบุคลากรและนิสิตที่ร่วมพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลาง 
จัดเตรียมผลไม้ สําหรับให้ผู้บริหารมอบให้บุคลากร นิสิตของทกุหน่วยงานที่ร่วมงาน 

การพัฒนาอาคารสถานท่ีพื้นที่ส่วนกลาง 6 จุด การพัฒนาอาคารสถานท่ีพื้นที่ส่วนกลาง 6 จุด การพัฒนาอาคารสถานท่ีพื้นที่ส่วนกลาง 6 จุด พัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางในการรักษาความสะอาดและพัฒนา
บริเวณ กวาดทําความสะอาดขยะ ก่ิงไม้ ใบไม้ บํารุงรักษา ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ กําจัดวัชพืชจอกแหน เศษขยะตามคูคลอง 
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ภายในวิทยาเขตบางเขน และเก็บขยะใส่รถบรรทุกนําไปทิ้งจุดทิ้งขยะซอยพหลโยธิน 45 โดยแบ่งออกเป็น 6 จุด ดังน้ี 
1.  บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณฯ และบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 174 

คน ดังน้ี  
 นิสิต 170 คน (คณะเกษตร 70 คน  คณะวิทยาสาสตร์ 80 คน และรุ่นพ่ีควบคุม 20 คน) 
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน 

         2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยรอบ มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 154 คน ดังน้ี 
   นิสิต 150 คน (คณะ อุตสาหกรรมศาสตร์ 50 คน ,คณะประมง 50 คน,คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 15 คน,คณะสิ่งแวดล้อม 15 คนและรุ่นพ่ีควบคุม 20 คน) 

 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน 

3. บริเวณอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1  มีผู้เข้าร่วมงานจํานวน 144 คน ดังน้ี 
 นิสิต 140 คน (คณะบริหารธุรกิจ 60 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 60 คน และรุ่นพ่ีควบคุม 20 คน) 
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน 

4. บริเวณหอประวัติ และสวนปาล์ม ประตู 3  มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 154 คนดังน้ี 
 นิสิต 150 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 90 คน คณะศึกษาศาสตร์ 40 คน และรุ่นพ่ีควบคุม 20 

คน) 
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน 

5. บริเวณสวนวรุณาวัน  มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 164 คน ดังน้ี 
 นิสิต 160 คน (คณะมนุษยศาสตร์ 50 คน คณะวนศาสตร์ 50 คน คณะสังคมศาสตร์ 50 คน 

และรุ่นพ่ีควบคุม 10 คน) 
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน 

6. บริเวณหอประชุม และศาลาหกเหลี่ยม มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 124 คน ดังน้ี 
 นิสิต 120 คน (คณะสัตว์แพทย์ 70 คน คณะเทคนิคฯ 30 คน และรุ่นพ่ีควบคุม 20 คน) 
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน  

การปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ การเตรียมต้นไม้สําหรับให้ผู้บริหารและนิสิตปลูก  
   พิธีเปิด ณ สวนวรุณาวัน ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อธิการบดี ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร ร่วมปลูกต้นกันเกรา จํานวน 2 ต้น ต้นกระบก จํานวน 3 ต้น ต้นสัตตบรรณ 
จํานวน 3 ต้น ต้นนนทรีป่า จํานวน 1 ต้น ต้นศรียะลา จํานวน 3 ต้น ต้นสะเดา จํานวน  2 ต้นยมหิน จํานวน 3 ต้น 
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ต้นจันทน์หอม จํานวน 1 ต้น ต้นเคี่ยม จํานวน 1 ต้น ต้นเทพทาโร จํานวน 2 ต้น ต้นช้างน้าว จํานวน 1 ต้น ต้นทุ้งฟ้า 
จํานวน 1 ต้น ต้นสุพรรณิการ์ จํานวน 2 ต้น ต้นกาสะลองคํา จํานวน 2 ต้น ต้นรัง จํานวน 1 ต้น ต้นทองหลาง 
จํานวน 2 ต้น และต้นนนทรีประจํารุ่น KU 77 จํานวน 1 ต้น ที่บริเวณศูนย์เรียนรวม 3 

การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในวันพัฒนาฯ สําหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ส่วนกลาง 
จํานวน 6 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาดจํานวน  71  คน 

งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 104 คน ร่วมพัฒนาส่วนกลางประจํารถบรรทุกเก็บขยะและ
ประจําจุดพัฒนา ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ  อํานวยความสะดวกด้านจราจร  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการภายในอาคารส่วนกลาง  และควบคุมดูแลและจัดกําลังเจ้าของรถจักรยานยนต์รับจ้างจํานวน 100 คน ร่วม
จัดเก็บขยะบริเวณพ้ืนที่พัฒนาที่มีการร้องขอ ภายใน มก. 

งานบํารุงอาคารกิจการนิสิต งานบํารุงอาคารกิจการนิสิต งานบํารุงอาคารกิจการนิสิต มีผู้ร่วมงานจํานวน 18 คน จัดผลไม้เย่ียมตามหน่วยงานต่างๆ 
งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 69 คน  

พัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ พัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ พัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ 1. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ห้อง
สํานักงาน ทําความสะอาดใต้ถุนอาคารและห้องลิฟต์  เก็บขยะภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร 

2. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทําความสะอาดห้องสํานักงานของอาคาร, ฟิลเตอร์, ห้องระบบเคร่ืองปรับอากาศ
, ห้อง Gen ของระบบไฟฟ้าสํารอง, ห้องควบคุมและล้างพ้ืนที่จอดรถทางขึ้นลิฟต์ 

3. อาคารสวัสดิการ มก.  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ห้องสํานักงาน  ทําความสะอาดบันไดทางขึ้น-ลง
ของอาคาร  และเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารฯ  

4. อาคารจอดรถบางเขน  ทําความสะอาดห้องสํานักงาน และบริเวณลานจอดรถ 
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เก็บขยะบริเวณโดยรอบ

อาคาร  ทําความสะอาดบริเวณห้องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพ้ืนที่ด้านหน้าของอาคาร, ภายในลิฟต์/
พ้ืนที่หน้าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล้างทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

6. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เก็บขยะบริเวณโดยรอบ
อาคาร  ทําความสะอาดบริเวณห้องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพ้ืนที่ด้านหน้าของอาคาร, ภายในลิฟต์/
พ้ืนที่หน้าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล้างทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

7. อาคารจอดรถบางเขน  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคาร  
ทําความสะอาดบริเวณห้องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพ้ืนที่ด้านหน้าของอาคาร, ภายในลิฟต์/พ้ืนที่หน้า
ลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล้างทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต อาคารจอดรถบางเขน ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เก็บ
ขยะบริเวณโดยรอบอาคาร   

การปลูกและบํารุงต้นไม้การปลูกและบํารุงต้นไม้การปลูกและบํารุงต้นไม้    1. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณรอบอาคาร พรวนดิน / ใส่
ปุ๋ยต้นไม้และกําจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคาร 

2. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณโดยรอบของอาคาร ตัดแต่งก่ิงไม้ให้สวยงาม และพรวนดินรด
นํ้าต้นไม้ 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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3. อาคารสวัสดิการ มก. ใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณอาคาร พรวนดินรดน้ําต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณอาคาร และตัดแต่ง
ก่ิงไม้ 

4. อาคารจอดรถบางเขน ตัดแต่งก่ิงไม้ใบไม้บริเวณอาคาร และใส่ปุ๋ยต้นไม้ 
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณอาคารฯ  ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดิน

ต้นไม้     
6. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณอาคารฯ ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดิน

ต้นไม้     
7. อาคารจอดรถบางเขน ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณอาคารฯ ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดินต้นไม้     
8. อาคารจอดรถวิภาวีรังสิต ตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณอาคารฯ ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดิน    
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ลิงค์ภาพกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2560  : กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

อัลบ้ัมที่ 1   https://goo.gl/kwaEKr   อัลบ้ัมที่ 2   https://goo.gl/Bg2564 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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กองวิเทกองวิเทกองวิเทศสัมพันศสัมพันศสัมพันธ์ธธ์์  มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 31 คน ใช้งบประมาณดําเนินการเป็นจํานวนเงิน 

3,533 บาท โดยมีรายละเอียดของการร่วมกิจกรรม ดังน้ี 
 กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   คัดแยกเอกสารและสิ่งของที่ต้องการออกจากของท่ีไม่
ต้องการและทําลายของที่ไม่ต้องการทิ้งไป ทําความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์และสถานที่ทํางาน จัดวางเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่ทํางาน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ 

ก่อนทํา                                       หลงัทํา 

      
   

       
 

       
 

      
 
 
 

กองวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล      มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน  36  คน  ประกอบด้วยบุคลากรของสถานพยาบาล จํานวน 36 คน  
โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังน้ี 
   กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี    ได้ดําเนินการทําความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  รวมถึงการ
ทําความสะอาดเคร่ืองมือทางการแพทย์ และเคร่ืองใช้สํานักงาน ของแต่ละฝ่าย  รวม 5 ฝ่าย  ได้แก่ 

   1. ฝ่ายบริหาร 
 2. ฝ่ายการพยาบาล 
 3. ฝ่ายการแพทย์ 
 4. ฝ่ายเภสัชกรรม 
 5. ฝ่ายทันตกรรม  

 และทางฝ่ายบริหารได้ดําเนินการจัดสวนหย่อมให้มสีิ่งแวดล้อมที่น่าดู น่ามองมากยิ่งขึ้น 

  
 

     
 

   
 

 
 
 
 

สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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สํานักสํานักสํานักงานงานงานกฎหมายกฎหมายกฎหมาย       มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 11 คน ใช้งบประมาณจํานวน 4,500 บาท บุคลากรทุกคน
ช่วยกันทําความสะอาดหน่วยงาน เพ่ิมเน้ือที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด แยกเอกสารการดําเนินการทางคดีใส่กล่องกระดาษ
เพ่ือง่ายต่อการค้นหา ทําลายเอกสารกรณีเป็นเอกสารลับ และเอกสารที่ไม่เป็นความลับจะใช้ตรายางประทับอีกด้าน เพ่ือใช้
เป็นกระดาษสองหน้า เป็นการประหยัดทรัพยากรอีกทางหน่ึงของสํานักงานกฎหมาย 

 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานกฎหมายสํานักงานกฎหมายสํานักงานกฎหมาย   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

323232  

 
 

   
 
 

   สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน   มีบุคลากรเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 11 คน โดยใช้งบประมาณดําเนินงาน  เป็นเงิน
จํานวน  1,721บาท ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดําเนินการดังน้ี   

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี   บุคลากรทุกคนร่วมกันทําความสะอาดสํานักงานตรวจสอบ
ภายในและห้องประชุม ฯลฯ รวมถึงการคัดแยกสะสางเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน จัดเก็บเอกสาร หนังสือ ระเบียบต่าง ๆ  
เข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยของสํานักงานตรวจสอบฯ  ช่วยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทํางาน  

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ     ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ให้บุคลากร 

 

  
 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานตรสํานักงานตรสํานักงานตรวจสอบภายในวจสอบภายในวจสอบภายใน   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

333333  

 
 

 
 

   

สํานักทะเบียนและสํานักทะเบียนและสํานักทะเบียนและประมวลผลประมวลผลประมวลผล    ผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น  83  คน  ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร  7  คน  และบุคลากร  76  คน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินงาน เป็นเงิน 61,153.75 ซึ่งมีรายละเอียด
ของกิจกรรมทีดํ่าเนินการดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี    สะสางบริเวณพ้ืนที่ทํางานของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งจัดเก็บ
เอกสารต่างๆ บริเวณโต๊ะทํางานและทําความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ในส่วนของบริเวณใต้อาคารระพีสาคริก  
ได้จัดเรียงโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องสําหรับผู้มาติดต่องานทะเบียนด้านล่าง รวมทั้งจัดบริเวณ
สําหรับทิ้งขยะให้เพียงพอบริเวณด้านล่างของอาคารระพีสาคริก      

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบรเิวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบรเิวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบรเิวณ     ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เปลี่ยนกระถางต้นไม้ ใส่ปุ่ย
เติมดิน ตัดแต่งก่ิงไม้ รวมไปถึงการทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณรอบอาคารระพีสาคริก ตามท่ีได้กําหนดพ้ืนที่ทําความ
สะอาด 3 จุด ดังน้ี 1. บริเวณด้านหน้าอาคารระพีสาคริก และบริเวณพื้นที่จอดรถของหน่วยงานด้านหลัง 

        อาคารกําพลอดุลวิทย์และรอบอาคารระพีสาคริก 
    2.  ลานกิจกรรมนิสิต และบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ด้านหน้าอาคารระพีสาคริก 
    3.  ลานจอดรถอาคารระพีสาคริก และด้านหลังอาคารระพีสาคริก   
ข้อคิข้อคิขอ้คิดเห็นข้อเสนอแนะดเห็นข้อเสนอแนะดเห็นข้อเสนอแนะ     ขออุปกรณ์ในการทําความสะอาดเพ่ิมเติม เช่น ผ้าปิดปาก/ปิดจมูก ถุงมือ ไม้กวาด

ทางมะพร้าว เป็นต้น รวมถึงการเริ่มพัฒนาหน่วยงานบริเวณด้านล่างของอาคารขอให้เริ่มกิจกรรมเร็วขึ้นเน่ืองจาก
อากาศร้อนทําให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผล   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

343434  

 

 
 

   

สํานักบริการคอมพิวเตอร์สํานักบริการคอมพิวเตอร์สํานักบริการคอมพิวเตอร์     มีบุคลากรเข้าร่วมงาน จํานวน  62 คน ใช้งบประมาณดําเนินการ 116,335 บาท  
โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี     และการพัฒนาอาคารและสถานที่  ในระหว่างวันที่ 28 
สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 คัดแยกของ ทําความสะอาด บริเวณโต๊ะทํางานและพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารสํานัก
บริการคอมพิวเตอร์    

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบรเิวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบรเิวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบรเิวณ   ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้  บํารุงรักษา ใส่
ปุ๋ย เติมดิน กวาดใบไม้ จัดเก็บขยะ ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด บริเวณรอบตัวอาคาร  กําจัดวัชพืช-ลอกคูคลอง 

 

 
 

   
 

   
 
 
 
 

  

สํานักบริการคอมพิวเตอร์สํานักบริการคอมพิวเตอร์สํานักบริการคอมพิวเตอร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

353535  

                              
  

  

  
        

สํานักส่งเสริมและสํานักส่งเสริมและสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมฝึกอบรมฝึกอบรม     มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 63 คน ประกอบด้วย บุคลากรสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมและสถานีวิทยุ ม.ก. โดยใช้งบประมาณ 19,774.36 บาท มีกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารแลกิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารแลกิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารและสถานที่และตัดแต่งต้นไม้ะสถานที่และตัดแต่งต้นไม้ะสถานที่และตัดแต่งต้นไม้       อาคารพนม สมิตานนท์ (อาคาร 1) มี
กิจกรรมการปลูกต้นไม้และตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ การทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
และพ้ืนที่โดยรอบอาคารให้สวยงาม  

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ      
1. เป็นกิจกรรมท่ีดีทําให้เกิดความสามัคคีรว่มแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร เป็นผลให้เกิดความสะอาดสวยงาม 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือชักจูงให้บุคลากรร่วมกิจกรรมให้มากย่ิงขึ้น 
 3. ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานบ้างตามความเหมาะสม 
 

   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   
กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ การทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคาร 

 

  
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ ทําความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนด้านหน้าอาคารและทาสี

ป้ายช่ือสํานักส่งเสริมและฝกึอบรมใหม่สวยงาม 
 

 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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สํานักหอสมุดสํานักหอสมุดสํานักหอสมุด   มีมีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน  92  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสํานักหอสมุด 
จํานวน 71 คน  เจ้าหน้าที่บริษัททําความสะอาด/รปภ จํานวน 11 คน  และเจ้าหน้าที่บริษัทดูแลสวน จํานวน 10  
คน  ใช้งบประมาณ เป็นเงิน  19,965.66 บาท โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส และกิจกรรม 7 ส และกิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีการพัฒนาอาคารและสถานท่ีการพัฒนาอาคารและสถานท่ี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนําเสนอการศึกษาดู
งานบริการสีเขียวทั้ง 7 แห่ง โดยบุคลากรสํานักหอสมุด การบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์ในการดําเนินงานกิจกรรม 7ส โดย
อาจารย์ธีรพงศ์ หอศิวาลัย การบรรยายเร่ืองการปลูกผักสวนครัว โดยอาจารย์ปณิธาน แก้วดวงเทียน และดําเนินการ
กิจกรรม 7ส ในส่วนสํานักงานและพ้ืนที่การให้บริการ   

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาการปลูกต้นไม้และการพัฒนาการปลูกต้นไม้และการพัฒนา    ตัดแต่งต้นไม้  ปลูกผักเพ่ิม และปรับปรุงผักสวนครัว ณ สวนช้ัน 2 และบริเวณ
ศาลาช้ัน 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  ถอนต้นหญ้า ตกแต่งพุ่มไม้ กวาดเก็บใบไม้ และทําความสะอาดและเก็บขยะ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและบุคลากร  และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร 

 

      
 

      
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุดสํานักหอสมุดสํานักหอสมุด   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

373737  

 
 
 

   

สํานักการกีฬาสํานักการกีฬาสํานักการกีฬา    มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 58 คน โดยไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ 
กิจกรรม 7 ส กิจกรรม 7 ส กิจกรรม 7 ส  ทําความสะอาดบริเวณอาคารเสรีไตรรัตน์ และสนามกีฬาที่อยู่ในความดูแลของสํานักการกีฬา

ทั้งหมด ประกอบด้วย สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามฮอกก้ี สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ สนามวอลเลย์บอล 
สนามรักบ้ี สนามเปตอง 

 
 

   
 

     
 

   
 
 
 
 
 

สํานักการกีฬาสํานักการกีฬาสํานักการกีฬา   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

383838  

  
 
            

สํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพ   มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 9 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 3,522.00 บาท  
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ีารและสถานท่ีารและสถานท่ี   บุคลากรช่วยกันทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโต๊ะทํางาน และ
บริเวณส่วนรวมของสํานักงาน  โดยการจัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ  ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและสืบค้น
ข้อมูล เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทํางาน 
 

ก่อนดําเนินงาน 
 

   
 

หลังดําเนินงาน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานประกันคุณภาพสํานักงานประกันคุณภาพสํานักงานประกันคุณภาพ   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

393939  

  
                        
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 40 คน โดยใช้เงินรายได้
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  เป็นจํานวนเงิน 12,942 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

กิกิกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารสถานที่จกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารสถานที่จกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารสถานที่  
1. จัดสวนหย่อมหน้าอาคาร เก็บกวาดใบไม้รอบอาคาร ตกแต่งต้นไม้และสนามหญ้า ทําความสะอาด

บริเวณถนนลานจอดรถ 
2. พัฒนาพื้นที่ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จํานวน 3 ช้ัน โดยทําความสะอาดห้องทํางานของแต่ละ

หน่วยงาน / แต่ละฝ่าย ดําเนินการเช็ดกระจก ประตู หน้าต่าง กวาดหยากไย่ ถูพ้ืน ทําความสะอาด  ห้องผู้บริหาร        
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานและห้องครัว 

3. ทําความพ้ืนที่ทางเดินส่วนกลาง หน้าลิฟต์ บันได ทางขึ้น-ลงบันได 
   ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ในการ  เย่ียม
ชมให้กําลังใจและมอบผลไม้และเครื่องด่ืมแก่บุคลากร ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และฝ่ายเครื่องมือและวิจัย         
ทางวิทยาศาสตร์  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานบ้างตามความเหมาะสม 

 
 

  
 

         
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

404040  

 
 

  
   
   

สถาบันค้นคว้าและพัฒสถาบันค้นคว้าและพัฒสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนาผลิตภัณฑ์อาหารนาผลิตภัณฑ์อาหาร   มีบุคลากรเข้าร่วม จํานวน 170 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็น
เงิน 27,063 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมและการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรมและการพัฒนาอาคารและสถานท่ีกิจกรรมและการพัฒนาอาคารและสถานท่ี     
  - ทําความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร/สถานที่ทํางานของบุคลากรของแต่ละฝ่าย/ศูนย์/โรงงาน เพ่ือให้สะอาด 
และสะดวกในการทํางาน 
 - ทํ าความสะอาดบ ริเวณ พ้ืนที่ ภ ายนอกอาคาร  ท่ อระบาย นํ้ ารอบโรงงาน  1 , 2  และห้องครัว/ 
ห้องจัดเลี้ยง/ห้องจําหน่ายอาหารของห้องอาหารสหโภชน์ เพ่ือให้สะอาด 
 - ทําความสะอาดพื้นที่ห้องเก็บของ ห้องปฏิบั ติการ ห้องประชุม  ฯ และอุปกรณ์ ต่างๆ  เช่น  ตู้ เย็น  
ตู้แช่แข็ง ฯลฯ ตามฝ่าย/ศูนย์ เพ่ือให้สะอาด และการประหยัดพลังงาน 
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ตัดแต่งก่ิงไม้ และกําจัดวัชพืชบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 

  
 

     
 

   
 

   
   

   

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

414141  

 

  

 

 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯสถาบันผลิตผลเกษตรฯสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 87 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถาบันฯ 15 ท่าน และ
บุคลากร  72 ท่าน ใช้งบประมาณเป็นเงิน  12,912 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังน้ี   

กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารสถานที่กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารสถานที่กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารสถานที่  ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคารปฏิบัติการ
วิจัยกลาง  ด้านหลังอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 และโรงงานต้นแบบ   

การตัดต้นไม้และการพัการตัดต้นไม้และการพัการตัดต้นไม้และการพัฒนาบริเวณฒนาบริเวณฒนาบริเวณ  ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ และปรับปรุงสวนหย่อม ทําความสะอาดบริเวณหน้า
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลางและบริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง โรงงานต้นแบบ และด้านหลังอาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร 3 รวมถึงเปลี่ยนฝาท่อระบายนํ้าบริเวณโดยรอบของอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  

ข้อคิข้อคิข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะดเห็นข้อเสนอแนะดเห็นข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบประมาณ หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ 
ปฏิบัติงาน 

  
 

       
 

   
 
 

 
 
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรางการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตรางการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

424242  

 

      สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ   
   

สําสําสํานักงานบริการวิชาการ นักงานบริการวิชาการ นักงานบริการวิชาการ  มบุีคลากรเข้าร่วม จํานวน  22 คน  
กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคาร 

1. ได้ร่วมกันทาํกิจกรรม 5 ส  
2. ได้ร่วมกันทาํความสะอาด และดูความเรียบร้อยในภาพรวม ในบริเวณช้ัน 4 – 6และทําความสะอาด

บริเวณโต๊ะทํางานของแต่ละบุคคล 
3. จัดและตกแต่งพ้ืนที่ของส่วนกลาง ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ ภายในสํานักงาน  
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สํานักงานทรัพย์สิน  สํานักงานทรัพย์สิน  สํานักงานทรัพย์สิน     
   
สํานักงานทสํานักงานทสํานักงานทรัพย์สิน  รัพย์สิน  รัพย์สิน  ผู้เข้าร่วมงานจํานวน  43  ใช้งบประมาณเป็นเงิน  13,000  บาท 
กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารกิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคาร  จัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ทําความสะอาดโต๊ะทํางาน 

ภายในสํานักงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทําความสะอาดรอบอาคารวิทยพัฒนา ทําความสะอาดบริเวณโรงล้าง
ภาชนะ รางระบายนํ้า โถงนั่งรับประทานอาหารโรงอาหารกลาง มก. และอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน  
45 หลังที่ 1 และ 2  
  การตัดต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการตัดต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการตัดต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ ตัดแต่งไม้ประดับและปรับปรุงพ้ืนปูอิฐตัวหนอนบริเวณด้านหน้าอาคาร
วิทยพัฒนา ปลูกซ่อมแซมไมป้ระดับบริเวณด้านหน้าและรอบอาคารห้องโถงโรงอาหารกลาง 1 , 2 จดัเก็บสิ่งปฏิกูลใน
ท่อระบายนํ้าบริเวณโรงอาหารกลาง 2 ปลูกซ่อมแซมตัดแต่งไม้ประดับบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอย
พหลโยธิน 45 หลังที่ 1 และ 2 
  ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมกิจกรรมในวันพัฒนา มก. โดยการจัดประกวดหน่วยงานที่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษาพ้ืนที่บริเวณหน่วยงานของตนเองเป็นอย่างดี  เพ่ือเป็นหน่วยงานตัวอย่าง
เป็นการจูงใจให้หน่วยงานเห็นความสําคัญ และใหค้วามร่วมมือกับวันพัฒนา มก. มากยิ่งขึ้น 
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กองกิจการนิสิต  กองกิจการนิสิต  กองกิจการนิสิต   
 
 

กองกิจการนิสิต  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200  คน  ประกอบด้วยนิสิตหอพัก จํานวน 1,000 คน 
และบุคลากร จํานวน 200 คน  ใช้งบประมาณ 75,500  บาท  โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังน้ี 

การพัฒนาอาคารและสถานที่ 
1. ทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารกิจกรรมนิสติ และกองกิจการนิสิต 
2. ทําความสะอาดโต๊ะทํางาน และเก็บจัดเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ทําความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณหอพักภายใน มก. และหอพักซอยพหลโยธิน 45 
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบรเิวณพืน้ทีท่ี่อยู่ในการดูแลของ กองกิจการนสิิต 
1. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณพ้ืนที่หอพักหญิงและชาย 
2. ปลูกต้นไม้ต้นไทรฮกเกี้ยน จํานวน 120 ต้นเป็นที่ระลึกภายในบริเวณหอพัก  
3. ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุดเพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ให้ดูสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยต่อนิสิตหอพัก 
4. เก็บเศษก่ิงไม้และใบไม้บริเวณหอพักชายและหอพักหญงิ 
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      ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอดเทคโนโลยีอดเทคโนโลยี   
   
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วมงาน จํานวน  5  คน  โดยมี

รายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรม  กิจกรรม  กิจกรรม  ๗ ๗ ๗    ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี ส. และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี ทําความสะอาดภายในอาคารบริเวณช้ัน  5 

ประกอบด้วยห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ห้องทํางานและห้องประชุมรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ  สํานักงานเลขานุการศูนย์ฯ จัดเก็บครุภัณฑ์/วัสดุและจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่   เก็บขยะ 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี  การปลูกต้นไม้และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี  การปลูกต้นไม้และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี  การปลูกต้นไม้และการพัฒนาอาคารและสถานท่ี ตัด
แต่งก่ิงไม้และปรับปรุงสวนบริเวณสวนจัดเลี้ยงกลางแจ้ง  โดยการลงดินตามกระถางต้นไม้  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ยต้นไม้  
ล้างพ้ืนและขัดพ้ืน   

ก่อนทํา 

       
หลังทํา 
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  การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2560 ได้รับการสนับสนุน รถบรรทุก รถขุด รถ
ขยะแบบอัด  ข้าวโพด และผลไม้ จากหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
 

 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม  สนับสนุนนมสด  จํานวน 1,500 ถุง 
 สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่  รถแบคโฮลล้อยาง  รถตักหน้าขุดหลัง    
    สํานักงานเขตจตุจักร  รถบรรทุกเทท้าย 6 คัน   พร้อมเจ้าหน้าที่ 
    ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด  สนับสนุนเงินจํานวน 3,000 บาท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สนับสนุนเงินจํานวน 20,000 บาท   
    KU HOME สนับสนุนเงินจํานวน 2,000 บาท 
    สํานักส่งเสริมจัดอาหารกลางวันสําหรับผู้บริหาร 
   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ภาพกิจกรรม 
 นอกจากน้ันบริจาคผ่านหน่วยงาน คณะ / สํานัก / สถาบัน โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายนามผู้สนับสนุนรายนามผู้สนับสนุนรายนามผู้สนับสนุน   
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560 หน่วยงานต่าง ๆ มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม เพ่ือมหาวิทยาลัยฯ จะได้นํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการฯ ในปีต่อไป
ดังน้ี 
 การเรียกรวมนิสิติแต่เช้าเกินไปทําให้นิสิตมาร่วมกิจกรรมไม่ทัน และทําให้นิสิตบางคนไม่สามารถมา

ร่วมงานได้ 
 มหาวิทยาลัยควรขอความร่วมมือให้งดการเรียนการสอนทั้งมหาวิทยาลัย 1 วัน เน่ืองจากมีรถเยอะ การ

ทํางานไม่สะดวก และเป็นอันตราย 
การเรียกรวมนิสิติแต่เช้าเกินไปทําให้นิสิตมาร่วมกิจกรรมไม่ทัน และทําให้นิสิตบางคนไม่สามารถมา

ร่วมงานได้ 
 ควรประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับ เน่ืองจากเม่ือมีการเรียนการสอน ผู้มาเรียนนํารถยนต์เข้ามา

จอดรอบบริเวณรอบอาคารที่จะทําการพัฒนา ทําให้พ้ืนที่บางส่วนไม่สามารถทําการพัฒนาได้ อีกทั้งบุคลากรบางส่วน
ต้องไปปฏิบัติหน้าที่บริการ และทําการสอน ทําให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 
 เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดกิจกรรมทุกปี เพ่ือความสะอาดของมหาวิทยาลัย ทําให้นิสิตได้ทํางานร่วมกัน มี

ความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกัน 
 ควรกําหนดวันทํากิจกรรมไม่ให้ใกล้กับช่วงสอบ  
 ควรเตรียมอาหารเช้าเพ่ิมสําหรับนิสิตที่มาทํากิจกรรมต้ังแต่เช้า 
 มหาวิทยาลัยควรให้งบเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทําความสะอาด 
 ควรเปิดเพลงเกษตรตามสาย เพ่ือสร้างบรรยากาศในการทํากิจกรรม 
 ควรปรับปรุงถนน ทางเดินบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร 
 ควรเพ่ิมจุดทิ้งขยะให้มากกว่าน้ี โดยเฉพาะขยะท่ีเป็นหลอดไฟ กระจกต่าง ๆ ควรมีป้ายจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน 

จัดรถเก็บขยะน้อยไป ทําให้มีขยะที่ยังจัดเก็บไม่หมดเหลืออยู่ตามจุดทิ้งขยะอยู่เป็นจํานวนมากรถเก็บขยะเลิกงานเร็ว
ไป ควรมีการสนับสนุนเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
   มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้คณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต ให้ความร่วมมือและให้ความ สําคัญและ

ร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น  ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนไม่ได้มาตรงเวลานัดหมายและไม่เข้าร่วม
กิจกรรม  จําเป็นที่จะต้องหามาตรการส่งเสริมกิจกรรมน้ีให้ดีย่ิงขึ้นในปีต่อไป 
   มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานส่วนหน่ึง ให้มีรถ

จากส่วนกลางมารับขยะบริเวณคณะเพ่ือได้ปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น ควรเพ่ิมจํานวนรถเก็บขยะ หรือจํานวนรอบในการ
มาเก็บขยะตามจุดทิ้ง จะช่วยให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ส่วนกลางควรสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้บางส่วน
ตามความเหมาะสม 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ควรเปิดเครื่องปรับอากาศเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในอาคารทําความสะอาดแบบมีอากาศ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะภาพรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะภาพรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะภาพรวม   
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ถ่ายเท รวมถึงวันจัดกิจกรรมควรเป็นวันธรรมดาทําให้บุคลากรสามารถมาร่วมกิจกรรมได้สะดวกมากขึ้น  
มหาวิทยาลัยฯ ควรรณรงค์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและดําเนินกิจกรรม 7 ส. เป็นประจําอย่าง

ต่อเน่ือง และควรสนับสนุนงบประมาณดําเนินการให้หน่วยงานตามความเหมาะสม 
ขออุปกรณ์ในการทําความสะอาดเพ่ิมเติม เช่น ผ้าปิดปาก/ปิดจมูก ถุงมือ ไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น 

รวมถึงการเร่ิมพัฒนาหน่วยงานบริเวณด้านล่างของอาคารขอให้เริ่มกิจกรรมเร็วขึ้นเน่ืองจากอากาศรอ้นทําให้เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 เป็นกิจกรรมท่ีดีทําให้เกิดความสามัคครี่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร เป็นผลให้เกิดความสะอาดสวยงาม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือชักจูงให้บุคลากรร่วมกิจกรรมให้มากย่ิงขึ้น 
  
 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและบุคลากร  และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ในการ  เย่ียมชมให้กําลังใจและมอบผลไมแ้ละ
เครื่องด่ืมแก่บุคลากร ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และฝ่ายเครื่องมือและวิจัย  ทางวิทยาศาสตร์  ทัง้น้ี มหาวิทยาลัย 
ฯ ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานบ้างตามความเหมาะสม 
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       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและปลูกต้นไม ้

 

ชื่อพันธุ์ไม้ ตําแหน่ง 
ต้นรวงผ้ึง จํานวน 10 ต้น 
และต้นนนทรี จําวน 1 ต้น 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก  วัชรินทรร์ัตน์) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (ดร.ดํารงค์  ศรีพระราม) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน (ผศ.วิมล รอดเพ็ชร) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร  
(ผศ.รัชด ชมพูนิช) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ 
 (ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ณรงคชั์ย พิพัฒน์ธนวงศ์) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ (ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน (รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
(รศ.ดร.วิไลศักด์ิ ก่ิงคํา)   

 นิสิตประจํารุ่น KU 77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้   
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ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก   
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- ข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ Medthai https://medthai.com/นนทรี/ และ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p9005.html  

   

 
 

 

 
ต้นนนทรี 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) K.Heyne 
ช่ือวงศ์  : CAESALPINIACEAE 
ช่ือสามัญ : Copper pod, Yellow flame, Yellow Poinciana (นนทรี 
อ่านว่า นน-ซี) 
ช่ืออ่ืนๆ : สารเงิน (แม่ฮ่องสอน), กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรีบ้าน 
ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลําต้นค่อนข้างเปลาตรง มีความสูงของ
ต้นประมาณ 8-15 เมตร ลําต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทรงเรือนยอดแผ่กว้างเป็น
รูปร่มหรือเป็นทรงกลมกลาย ๆ เปลือกลําต้นเป็นสีเทาอมสีดํา เปลือก
ค่อนข้างเรียบ และอาจแตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ ตามก่ิงก้านอ่อนมีขนละเอียดสี
นํ้าตาลแดงปกคลุมอยู่ ส่วนก่ิงแก่เกลี้ยง 
ใบ : ใบออกเป็นช่อเรียงสลับเวียนกันถี่ ๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสอง
ช้ัน ออกเรียงเวียนสลับหนาแน่นที่ปลายก่ิง ช่อหน่ึงยาวประมาณ 20-27 
เซนติเมตร มีใบย่อยที่ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ประมาณ 9-13 คู่ แขนงบ่อยคู่
ต้น ๆ จะสั้นกว่าคู่ถัดไป และคู่ที่อยู่ปลายช่อก็จะสั้นเช่นกัน ลักษณะของใบ
ย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย โคนใบมนเบ้ียว ส่วน
ขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-
1.5 เซนติเมตร 
ดอก : ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ต้ังขึ้น โดยจะออกตามง่ามใบหรือที่ปลายก่ิง 
มีก่ิงแขนงในช่อดอก ช่อดอกมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร และ
กว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นสีเหลืองสด กลีบดอกมี 5 กลีบ 
กลีบดอกมีลักษณะบางและยับย่น โคนกลีบมีขนสีนํ้าตาล กลีบเลี้ยงดอกมี 5 
กลีบ ขอบกลีบวางเกยทับกัน ดอกมีเกสรเพศผู้จํานวน 10 อัน 
ผล : เป็นฝัก ฝักมีลักษณะแบนเป็นรูปหอก ปลายฝักและโคนฝักเรียวแหลม 
มีขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ฝัก
สดเป็นสีเขียวพอแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล ภายในฝักมีเมล็ดวางตัวเรียง
ขวางกับฝัก ประมาณ 1-4 เมล็ด  
ประโยชน์ : ยอดและฝักอ่อน ใช้เป็นอาหาร เปลือกต้นนํามาใช้ในการย้อมผ้า 
เน้ือไม้สร้างบ้านเรือน ไม้มงคล เป็นไม้ประดับ 
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- ข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/linkoldfragrant/244-schoutenia , 
http://www.royalparkrajapruek.org/Knowledge/view/25 , http://www.thaitreeflowers.com/view.php?id=20111002121957.6  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ต้นรวงผึ้ง 
ชื่อวิทยาศาสตร ์: Schoutenia glomerata king subsp. Paregrina (Craib) Roekm. Et 
Martono 
ชื่อวงศ ์ : TILIACEAE 

ชื่อสามัญ : Yellow star 
ชื่ออื่นๆ  : ดอกนํ้าผ้ึง (เหนือ)  น้ําผ้ึง (กรุงเทพ) 

ลักษณะทั่วไป : เปน็ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตร เปลือกสีน้ําตาล แตกก่ิงขนาดเล็กจํานวนมาก 
ทรงพุ่มกลมทึบ ลําต้นแตกก่ิงตํ่า ก่ิงค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมน หากอยู่กลางแจ้งจะเป็น
พุ่มกลมขนาดใหญ่ 
ใบ  : ใบเด่ียวเรียงสลับ รูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากัน ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียว ด้านล่างสีน้ําตาล
อมนวล   
ดอก  : ดอกเป็นช่อแบบห้อยระย้าลงสู่พ้ืนดิน โดยออกตามซอกใบ ช่อดอกมีความยาวประมาณ
15-30 เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นสีเหลือง มีลักษณะตูมเป็นรูปไข่ กลีบเล้ียงมี 5 กลีบ ส่วนดอกมี
กลีบดอก 5 กลีบ ปลายมน โคนเรียว เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 1.8-2 เซนติ
เมตดอกมีกล่ินหอมตลอดทั้งวัน บานได้นาน ๗ – ๑๐ วัน ช่อดอกดกเกิดตามซอกใบเป็นช่อส้ัน 
โคนกลีบเล้ียงเช่ือมติดกัน ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉกคล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอกมีเกสรตัวผู้
จํานวนมากซึ่งส่วนที่มองเห็นเป็นสีเหลืองเหมือนดอกน้ันเป็นเกสรตัวผู้รวมกันเป็นกระจุก เมื่อ
บานเต็มที่ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. มีกล่ินหอม เมื่อดอกบานพร้อมกันทั้งต้น จะดู
สวยงามอร่ามตาและส่งกล่ินหอมช่ืนใจ  
ผล  : เป็นผลแห้ง ทรงกลม มีขน เมื่อแก่จะไม่แตก ขนาด ๐.๕-๑ เซนติเมตร 
ประโยชน์  : นํามาปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสวยงามออกเต็มต้น มีกล่ินหอมอ่อนๆ ให้ร่มเงา 
ปลูกเล้ียงง่าย ทนแล้ง เป็นไม้มงคลเหมาะสําหรับคนธาตุไฟ 
 

*** ทั้งนี้ต้นรวงผ้ึงยังมีความสําคัญ คือเป็นพรรณไม้ประจําพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องด้วยดอกรวงผ้ึงมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชสมภพ และผลิ
ดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานท่ีต่างๆ ก็
จะทรงปลูกต้นรวงผ้ึง พระราชทานไว้เพ่ือเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ราษฎร 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

535353  
 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สถานที่สถานที่   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

545454  

 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

555555  

 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

565656  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

575757  

 
 
 

   

111...       หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาทาง ด้านกายภาพ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคี  สร้างจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานท่ี 
ตลอดจนการรักษาความสะอาด  การปลูกต้นไม้  และการบํารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้
เล็งเห็นความสําคัญของความร่มรื่นของต้นไม้  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรามี
ความสะอาด   เกิ ดความร่ม รื่ น  สวยงาม   สร้ างสิ่ งแวดล้ อมและภูมิ ทั ศ น์ที่ ดี ให้ กับทุ กห น่ วยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยได้กําหนด “โครงการวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2560” ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560   

222...       วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
 2.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บํารุงรักษาต้นไม้ 
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเน่ืองให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   
 2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  และสร้างจิตสํานึกร่วมกันให้กับบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา  โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรา
ให้มีความสะอาด  เกิดความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.4 เพ่ือเป็นการติดตามผลการดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “๗ ส.” ในแต่ละพ้ืนที่  คือ  สะสาง  สะดวก  
สะอาด  สร้างนิสัย  สุขลักษณะ  สวยงาม  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  ให้กับทุกหน่วยงาน  คณะ  สํานัก  สถาบันของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
333...       ผู้รับผิดชอบโคผู้รับผิดชอบโคผู้รับผิดชอบโครงการรงการรงการ   
 คณะ สํานัก สถาบัน และทุกกองของสํานักงานอธิการบดี  โดยกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ีเป็นผู้
ประสานงาน 

 

444...       วิธีการดําเนินการวิธีการดําเนินการวิธีการดําเนินการ   
 4.1  กําหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2560”  
 4.2  ประชาสัมพันธ์ให้  คณะ  สํานัก  สถาบัน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือขอความร่วมมือ  ร่วมแรง  
ร่วมใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  นิสติ  เพ่ือปลูกต้นไม้และทาํความสะอาด โดย
กําหนดจุดแบ่งเขตความรับผิดชอบและวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ โครงการ โครงการ “““วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 25วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 25วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 25606060”””   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                   สํานกังานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

585858  

 4.3 ดําเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ ในวันเสาร์ที่  2  กันยายน 2560  ดังน้ี 
 4.3.1 เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
 4.3.2 ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ  ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN 
CAMPUS   
  4.3.3 ตกแต่งพ้ืนที่สนามและพ้ืนที่รอบอาคาร  และบํารุงรักษาต้นไม้ภายในหน่วยงาน 
๔.๓.4  ดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังน้ี 
   -  ดําเนินการสาํรวจพัสดุที่ไม่จําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ  
ให้จําหน่ายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม) 
   -  รณรงค์รักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  คือ  เน้นความสะอาดใน ห้องทํางาน  ห้องเรียน  ห้องอาหาร  
ห้องหอพัก และห้องนํ้า 
 4.3.5 การดําเนินโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ เป็นจุดพัฒนา 
และปลูกต้นไม ้โดยเจ้าของหน่วยงานน้ันเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ส่วนกลางและประสานงาน   
555...       สถานที่สถานที่สถานที่   
 5.1  พ้ืนที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดําเนินการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
 5.2  อาคารสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ของคณะ  สํานัก  สถาบัน  และหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน   
666...       งบประมาณงบประมาณงบประมาณ   
 6.1 พ้ืนที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง สํานักงานอธิการบดี งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพ่ือการดําเนินงาน โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ปี 2560 เป็นเงิน 387,000 บาท  (สามแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 ค่าอาหาร น้ําด่ืม น้ําแข็ง และผลไม้ร่วมท้ังผลไม้สําหรับผู้บริหารมอบให้

หน่วยงาน 
130,000.00 

2 ค่าสมนาคุณเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานอื่น ๆ ในอัตราคนละ 400 บาท/วัน 42,000.00 
3 ค่าจ้างทําเล่มสรุปผลโครงการฯ 65,000.00 
4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000.00 
5 ค่าวัสดุการเกษตร (ต้นไม้)  30,000.00 
6 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  80,000.00 
7 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000.00 

 รวมเป็นเงิน 387,000.00 
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6.2 พ้ืนที่หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศนูย์ ฯลฯ ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
 

777...       ผลทีค่าดวา่จะได้รับผลทีค่าดวา่จะได้รับผลทีค่าดวา่จะได้รับ      
 7.1 เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
 7.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ี และการบํารุงรักษา
ต้นไม้ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเน่ืองให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS    
 7.3 ผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี มีความสัมพันธ์ 
อันดีต่อกัน  และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 7.4 ผู้ร่วมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ 
การปลูกต้นไม้ และการบํารุงรักษาต้นไม้ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการคืนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบางเขน 
 
 

777...       เกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมิน   
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลคร้ังน้ีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
จากเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว สามารถแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
9.การเก็บรวบรวมข้อมูล9.การเก็บรวบรวมข้อมูล9.การเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงานเพ่ือตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้นจาํนวน 
220  ฉบับ ซึ่งได้รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืน จํานวน 203 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  92.27  
 
 

เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 4 คะแนน 
เห็นด้วยมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 

ค่าเฉล่ียระหว่าง   1.00 ถึง 1.80 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   1.81 ถึง 2.60 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   2.61 ถึง 3.40 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   3.41 ถึง 4.20 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง   4.21 ถึง 5.00 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
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10.ผลการประเมิน10.ผลการประเมิน10.ผลการประเมิน      
ผลการศึกษา 

 การประเมินโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ผลการศึกษาจะนําเสนอโดย
ลําดับดังน้ี  
 1.  ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 * 

 1. ข้อมูลทั่วไป 

10.1 สถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  10.1  เพศ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านเพศ ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 1-1 และภาพ 1-1 

ตารางที่ 1-1 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพศ 
จํานวน ร้อยละ 

บุคลากร 193   95.07 
นิสิต 10    4.92 

รวม 203 100.00 
  

95.07%

4.92%

บุคลากร

นิสิต

 
 
ภาพที่ 1-1 แสดงค่าร้อยละของสถานสภาพท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านเพศ 
จากตาราง 1-1 และภาพที่ 1-1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นบุคลากร จํานวน 193 คน 

คิดเป็นร้อยละ 95.07 และเป็นนิสิตจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92  
2.ความพึงพอใจต่อโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ 2-1  จํานวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. รูปแบบการจัดงานเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560 

48 
(23.65) 

118 
(58.13) 

33 
(16.26) 

3 
(1.48) 

1 
(0.49) 

2. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 
43 

(21.18) 
104 

(51.23) 
48 

(23.65) 
7 

(3.45) 
1 

(0.49) 
3. ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในกิจกรรม/โครงการ ฯ 40 

(19.70) 
123 

(60.59) 
33 

(16.26) 
6 

(2.96) 
1 

(0.49) 
4. ความเหมาะสมในการบรหิารการจัดการเก็บขยะ 45 

(22.17) 
114 

(56.16) 
35 

(17.24) 
8 

(3.94) 
1 

(0.49) 
5. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคารสถานท่ี บํารุงรักษาต้นไม้ ภายใน มก. ให้
สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว  KU GREEN CAMPUS   

54 
(26.60) 

112 
(55.17) 

31 
(15.27) 

5 
(2.46) 

1 
(0.49) 

6. มีการส่งเสริมความสามัคค ีสร้างจิตสํานึกร่วมกันให้กับนิสิตและ
บุคลากร 

65 
(32.02) 

106 
(52.22) 

24 
(11.82) 

6 
(2.96) 

2 
(0.99) 

7. ท่านพึงพอใจในโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 54 
(26.60) 

112 
(55.17) 

30 
(14.78) 

6 
(2.96) 

1 
(0.49) 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
มีรายละเอียดดังน้ี ประเด็นเรื่อง ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในกิจกรรม/โครงการ ฯ  ผู้เข้าร่วมมีความ
พึงพอใจมาก จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 60.59 รองลงมา เป็นประเด็นเรื่อง รูปแบบการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 65 
พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 58.13 ส่วน
ประเด็นเรื่อง ความเหมาะสมในการบริหารการจัดการเก็บขยะ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก จํานวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.16  ส่วนประเด็นเรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร
สถานที่ บํารุงรักษาต้นไม้ ภายใน มก. ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว  KU GREEN CAMPUS  และ 
ประเด็นเรื่องความพึงพอใจในโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. น้ันผู้เข้าร่วมให้ความพึงพอใจเท่ากัน ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจมาก จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 ส่วนประเด็นเร่ือง การส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสํานึก
ร่วมกันให้กับนิสิตและบุคลากร ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมาก จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 ส่วนประเด็นที่
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจน้อยสุด คือประเด็นระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ มาก จํานวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.23 
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ตารางที่ 2-2  จํานวนค่า X และค่า S.D. ของความพึงพอใจต่อโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 

ประเด็นการประเมิน 
X  S.D. แปลความ อันดับ 

1. รูปแบบการจัดงานเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา               28 กรกฎาคม 2560 

4.03 0.710 มาก 4 

2. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 3.89 0.789 มาก 7 
3. ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในกิจกรรม/โครงการ ฯ 3.96 0.723 มาก 5 

4. ความเหมาะสมในการบรหิารการจัดการเก็บขยะ 3.96 0.773 มาก 5 
5. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคารสถานท่ี บํารุงรักษาต้นไม้ ภายใน มก. ให้สอดคล้อง
กับโครงการวิทยา  เขตสีเขยีว KU GREEN CAMPUS   

4.05 0.750 มาก 2 

6. มีการส่งเสริมความสามัคค ีสร้างจิตสํานึกร่วมกันให้กับนิสิตและ
บุคลากร 

4.11 0.797 มาก 1 

7. ท่านพึงพอใจในโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 4.04 0.760 มาก 3 
ภาพรวม 4.01 0.757 มาก  

จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้อมีรายละเอียดพบว่า ในประเด็นเรื่อง การส่งเสริมความสามัคค ีสร้างจิตสํานึกร่วมกันให้กับนิสิตและ
บุคลากร พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับมาก มี (ค่าเฉล่ีย4.11)  รองลงมาเป็นในเรื่อง 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรกัษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บํารุงรักษาต้นไม้ ภายใน มก. 
ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขต    สีเขียว  KU GREEN CAMPUS  พบว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจกิจกรรม
ดังกล่าวอยู่ในระดับมาก  (คา่เฉล่ีย 4.05)  ส่วนในเรื่อง  ความพึงพอใจในโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. พบว่า 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) ส่วนในประเด็นเรื่อง รูปแบบการจัดงานเพ่ือ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พบว่า ผู้เขา้ร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03)  ส่วน
เรื่อง ความเหมาะสมในการบริหารการจัดการเก็บขยะ และ ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในกิจกรรม/
โครงการ ฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมมคีวามพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) ส่วนประเด็นที่ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจน้อยสุด คือประเด็นระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ค่าเฉลี่ย 3.89) 
   
111111...สรุปการประเมินสรุปการประเมินสรุปการประเมิน   
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ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2560” ใน
ครั้งน้ีสรุปได้ดังน้ี 

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการแจกแบบสอบถามหน่วยงานต่างๆ  จํานวน 220 ฉบับ และเก็บแบบสอบถาม
คืนได้ 203 ฉบับ  คิดเป็น (ร้อยละ 92.27) ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากร จํานวน 193 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.07 และเป็นนิสิตจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 

ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีระดับความพึงพอใจมากสุด คือ ประเด็นเรื่อง การส่งเสริมความสามัคค ีสร้าง
จิตสํานึกร่วมกันให้กับนิสิตและบุคลากร พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับมาก มี (ค่าเฉล่ีย
4.11) รองลงมาเป็นในเร่ือง การพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรกัษาความสะอาดของอาคารสถานที่ 
บํารุงรักษาต้นไม้ ภายใน มก. ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขต    สีเขียว  KU GREEN CAMPUS  พบว่าผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจกิจกรรมดังกลา่วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเท่ากัน คือเรื่อง 
ความเหมาะสมในการบริหารการจัดการเก็บขยะ และ ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในกิจกรรม/โครงการ 
ฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) และ ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจน้อย
สุด คือประเด็นระยะเวลาการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ค่าเฉลี่ย 3.89) 

    

12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
12.1 ส่งเสริมความสามัคคีต่อกันในหมู่คณะ และสร้างความเข้าใจต่องานที่ทํา มีความพึงพอใจต่อกันในการ

ทํางานที่เกิดจากที่ทํางานมีความเรียบร้อยดี 
12.2 ทุกอย่างเพ่ือเป็นการสามัคคีซึ่งกันและกัน เพ่ือทําใหม้หาลัยมีความสะอาด มีความเรียบร้อยดีในที่
ทํางานของเรา 
12.3 แจ้งข่าวสารการรับผลไม้ไม่ทั่ว 
12.4 ขอบคุณกองยานพาหนะฯ ที่เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านกายภาพของ มก.และดูแลให้ มก.สวยงาม

ร่มรื่นอยู่เสมอ 
12.5 อยากให้เพ่ิมจุดทิ้งขยะ หรือมีรถมาขนขยะหลายรอบหน่อยสัก2-3รอบก็ได้เพราะมาแค่รอบเดียวแล้วก็

กลับ 
12.6 ยังจัดการเรื่องเวลาดําเนินการ ยังไม่ค่อยเหมาะสมและเป็นไปตามกําหนด 
12.7 เห็นควรจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า

อุปกรณ์ทําความสะอาด ค่าอาหาร-นํ้าด่ืม เป็นต้น 
12.8 เป็นไปได้อยากให้จัด วันจันทร์-ศุกร์ เน่ืองจากบุคลากรหลายท่านมีภาระ เสาร์-อาทิตย์ ทําให้ไม่สามารถ

เข้าร่วมได้ 
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กําหนดการวันพัฒนาและปลกูต้นไม้ มก. ประจําปี 2560  
ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

2 กันยายน พ.ศ. 2560 
------------------------------------- 

เวลา 08.30 น. -  ผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนนิสิตพรอ้มกันร่วมพิธีเปดิวันพัฒนาปลูกตน้ไม้ ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกจิ 
เวลา  09.00 น.      -  ประธานในพิธีเปดิงานวนัพฒันาและปลูกตน้ไม้ ประจาํปี 2560 กล่าวเปิด 
                          -  ผู้บรหิาร บคุลากรและผู้แทนนิสิต ร่วมปลูกต้นไม้ ณ  สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกจิ 
เวลา 09.00 น.      -  ผู้แทนนิสิตคณะต่าง ๆ และบุคลากรกองยานพาหนะฯ พร้อม  ณ  จุดพัฒนาส่วนกลาง  จํานวน 6 จดุ ดังนี ้
                         จุดที่ 1 สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจาจกกสิกจิ จุดที่ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จุดที่ 3 อาคารจอดรถ
งามวงศ์วาน 1 
                         จุดที่ 4 หอประวตัิและสวนปาล์มประตูงามวงศ์วาน 3 จุดที่ 5 สวนวรุณาวัน จุดที่ 6 หอประชุมและ
ศาลาหกเหล่ียม     
เวลา 09.20 น. -  ผู้บริหาร บุคลากรและผู้แทนนิสิต ร่วมปลูกต้นนนทรี ประจาํรุ่น เคยู 77  ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 
เวลา 09.30 น.      -  ผู้บริหารเยีย่มชมจุดพัฒนา พร้อมกับมอบผลไม้ แก่หน่วยงานและนิสิต ณ จุดพัฒนา โดยการเยี่ยมชม   
                         แบ่งออกเป็น  3  สาย  ดงันี ้

สายที่ 1   รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (ผศ.รัชด ชมพูนิช) 
รักษาการแทน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
(รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี) และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (ดร.เสรี กุญแจนาค)  (นายประเพลิน  เกษม
โอภาส ผู้ประสานงานล่วงหน้า) คณะวนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ คณะเกษตร คณะสังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์ผลิตภัณฑ์นม (ร่วมรับประทานอาหาร ณ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (อาคารเก่า)) 

 

สายที่ 2  ที่ปรึกษาอธิการบดี (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (ดร.ดํารงค์             
ศรีพระราม) รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.ก่อโชค จันทรางกูร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
การเงิน (ผศ.ดร.วิมล รอดเพ็ชร) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา) รักษาการแทน
รองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ (ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ) และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน         
(รศ.ดร.อนุชัย  รามวรังกูร) (นายตั๋น  นิลมาติ ผู้ประสานงานล่วงหน้า) จุดพัฒนาที่ 1 สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  
สํานักการกีฬา  กองกิจการนิสิต(ตึกหอพักหญิงชงโค) จุดพัฒนาที่ 5 สวนวรุณาวัน  จุดพัฒนาที่ 4 หอประวัติและสวนปาล์ม  
สหกรณ์ร้านค้า มก.  สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ จุดพัฒนาที่ 6 หอประชุมและศาลาหกเหล่ียม จุด
พัฒนาที่ 3 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 สถานพยาบาล มก.  กองกิจการนิสิต และสํานักทะเบียนและประมวลผล (ร่วม
รับประทานอาหาร ณ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (อาคารเก่า) 

สายที่ 3  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนสวรรยางกูร) รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตกําแพงแสน (รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ (ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์) 
รักษาการแทน    รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา) และรักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (ดร. ศรันยา คุณะดิลก) (นายวิโรจน์ พวงพิกุล ผู้ประสานงานล่วงหน้า) คณะประมง  
คณะส่ิงแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อาคารสารนิเทศ 50 ปี (กอง/สํานักงาน) จุดพัฒนาที่ 2 รอบอาคารสารนิเทศ 50 
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656565  

ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรฯ สํานักงานบริการวิชาการ(อาคารวิจัยและพัฒนา) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สํานักหอสมุด 
สํานักงานทรัพย์สิน  คณะวิทยาศาสตร์  (ร่วมรับประทานอาหาร ณ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (อาคารเก่า)) 

 

เวลา  12.00 น. -  ผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ   สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
เวลา 07.00-18.00 น. – บุคลากร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วม ณ จุดพัฒนาส่วนกลาง และร่วมเก็บขยะบริเวณ
จุดทิง้ขยะ  

 
************************** 
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วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25เกษตรศาสตร์ ประจําปี 25606060   
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คณะผู้จัดทําคณะผู้จัดทําคณะผู้จัดทํา   
  

ที่ปรกึษา  

ดร.จงรัก  วชัรินทร์รตัน ์ รักษาการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ดร.ดํารงค์  ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธกิารบดฝี่ายบรหิารกจิการภายใน 

ผู้จัดทํา  
นางสาวสุชพี  จันทอง ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ  อาคารและสถานที ่
นายศรราม  รักสกลุ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป  ปฏบิตักิาร 
นายกติิศกัดิ์ เสพศิริสขุ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป  ปฏบิตักิาร 
นางสุมาลี  ภูร่ัตน ์ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 
ว่าที่ ร.ต.หญงิ สทิธิชยา  ชดินอก เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 
นางสาวนันทวรรณ  สัจจารักษ ์ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าทีข่อง คณะ สาํนกั สถาบนั กอง  ศูนย์ และทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  
  
  
  
  

 
 



 






