
งานสวนและรักษาความสะอาด 

กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

ส านกังานอธิการบดี 
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รักษาการหวัหน้างานสวนและรักษาความสะอาด 

นายสมเจตน์  จกัษุรัตน์ 

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวนและรักษาความสะอาด 

นายวราคม  ยิม้น้อย 



งานสวนและรักษาความสะอาด 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
  ดแูลจดัสวนและบ ารุงรักษา 
ตดัแตง่ต้นไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดบั 

 ดแูลพฒันาพืน้ท่ี  
ขดุลอกครูะบายน า้ 

 ดแูลรักษาความสะอาด  
จดัเก็บขยะมลูฝอย 

 ดแูล เพาะและขยายพนัธุ์ 
ไม้ดอก-ไม้ประดบั 

หน้าที่รับผิดชอบรอง 
  การเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีตา่งๆ 
 การจดัตกแตง่สถานท่ี 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 จดัดอกไม้ตามงานพิธีตา่งๆ 
 การตรวจสอบและทดลองการใช้
สารชีวภาพในการปลกูต้นไม้ 

 ให้ค าปรึกษาการดแูลรักษาต้นไม้ 
ให้กบับคุคลท่ีสนใจ 



งานสวนและรักษาความสะอาด 

มีบุคลากรทัง้หมด  69  คน   
 

ประกอบด้วย 
 

  พนกังานมหาวิทยาลยั   2  คน 

  พนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้          57  คน 

  ลกูจ้างประจ า            10  คน 



 
พืน้ที่ที่ดูแลรับผิดชอบ 

 
 พืน้ที่ปลกูต้นไม้สวน สวนหยอ่ม และสนามหญ้า    57.35 ไร่ 
 พืน้ที่ถนน ทางเท้า และไหลท่าง         57,483.85  ตร.เมตร 
 พืน้ที่คคูลอง        111,511.15  ลบ.เมตร 
 พืน้ที่จดุจดัเก็บขยะมลูฝอย          44 จดุ 

งานสวนและรักษาความสะอาด 



หน่วยเรือนเพาะช า 
และไม้ประดับ 

หน่วยรักษาความสะอาด 
และจัดเก็บขยะมูลฝอย 

หน่วยบ ารุงรักษาบริเวณ 
และถนน 

หน่วยดแูล 
และตกแต่งสวน 

หน่วยธุรการและพัสดุ 

งานสวนและรักษาความสะอาด 



หน่วยธุรการและพัสดุ 

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

รับ-ส่งหนังสือราชการ 

จัดเกบ็เอกสารหนังสือราชการ 

รวบรวมรายชื่อปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

เบกิจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร 

จัดซือ้วัสดุการเกษตร ท าเร่ืองรวบรวมเสนอซือ้วัสด-ุอุปกรณ์ 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หวัหน้าหน่วยธุรการและพัสดุ 
นางสาวสฑุามาศ  พิมพา 



หน่วยดแูลและตกแต่งสวน 

ดูแลรักษาสวนและสวนหย่อม 

จัดสวนหย่อมเพิ่มเตมิ 

ดูแลรักษาสนามหญ้า 

ปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆ 

ดูแลรักษาพืน้ที่สวนหย่อม 

หวัหน้าหน่วยดแูลและตกแต่งสวน 
นายวราคม  ยิม้น้อย 

ดูแลรดน า้ต้นไม้ตามจุดต่างๆ 

ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ 

ดูแลรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



หน่วยดแูลและตกแต่งสวน 



หน่วยบ ารุงรักษาบริเวณและถนน 

ซ่อมแซมทางเดนิเท้าและไหล่ทาง 

ซ่อมแซมพืน้ผิวจราจร 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบการระบายน า้ตามสวนต่างๆ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทางเดนิเท้าภายในสวน 

ขุดลอกคู-คลอง และท่อระบายน า้ ตามทางเดนิเท้า 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

หวัหน้าหน่วยบ ารุงรักษาบริเวณ 
นายไพรัช  ศรีทองทรัพย์ 



หน่วยบ ารุงรักษาบริเวณและถนน 



หน่วยรักษาความสะอาดและจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 

กวาดท าความสะอาดถนน ทางเท้า และไหล่ทาง ภายใน มก. 

ล้างถนนในเขตพืน้ที่ มก. 

จัดเกบ็ขยะตามจุดที่ก าหนด 

จัดเกบ็กิ่งไม้ ใบไม้ เศษวัสดุต่างๆ 

ก าจัดวัชพชื และขยะ ตามคู-คลอง 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หวัหน้าหน่วยรักษาความสะอาด 
และจัดเก็บขยะมูลฝอย 
นายสมเจตน์  จกัษุรัตน์ 



ขยะใน มก. 

ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล 
ขยะสด 

จาก 
โรงอาหาร 

จุดทิ้งขยะใน 
มก. 44 จุด 

โรงคดัแยก 
รับซ้ือ/บริจาค
จากภายนอก 

กล่องฝึก 
คดัแยก  

14 กล่อง 
(ตั้งวาง 14 จุด) 

เศษอาหาร 

น ้ามนัพืชใช้
แลว้จากร้านคา้

และ
บุคคลภายนอก 

ขายใหผู้รั้บ
ซ้ือภายนอก 

ขายใหผู้รั้บ
ซ้ือภายนอก 

ผลิตแก๊ส
ชีวภาพระดบั
ครัวเรือน 

รถขยะเก็บและ
ขนไปท่ีศูนย์
ก าจดัมูลฝอย
สายไหม 

ขยะอนิทรีย์ 

เศษก่ิงไม้
ใบไม ้

ท าปุ๋ยหมกั 
ท าเป็นวสัดุ
คลุมดิน 

ผลิตน ้าหมกั
ชีวภาพ 

ผลิตน ้ ามนั 
ไบโอดีเซล  
ดว้ยเคร่ือง  
KUB-200 

ไขมนั 

ติดต่อ 
ส านกังานเขต
จตุจกัรจดัเกบ็ 

รถสวสัดิการ
และ 

รถส่วนกลาง 

โครงการ
คลองสวย 
น ้าใส 

โครงการ 
ปุ๋ยหมกัใน
สวนสวย 

ขยะติดเช้ือ 

กทม.จดัเก็บ 

การจัดการขยะ ภายใน มก. 



หน่วยรักษาความสะอาดและจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 



หน่วยเรือนเพาะช าและไม้ประดับ 

หวัหน้าหน่วยเรือนเพาะช าและไม้ประดับ 
นายวราคม  ยิม้น้อย 

ขยายพนัธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ 

ปลูกและดูแลไม้ดอกไม้ประดับ 

ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส าหรับตกแต่งในงานพธีิต่างๆ  

ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส าหรับประดับบริเวณโดยรอบ มก.  

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



หน่วยเรือนเพาะช าและไม้ประดับ 



งานจัดสถานที่ 



งานจัดสถานที่ 



โครงการวทิยาเขตสีเขียว 



โครงการคลองสวยน า้ใส 



การใช้วัชพืชน า้หรือพชืบ าบัดน า้ 

การจุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันบ าบัด 



โครงการผลิตน า้หมักชีวภาพ และ 
แก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด 



ใช้น า้หมักชีวภาพดบักลิ่นเหม็น ณ จุดทิง้ขยะ ภายใน มก. 



โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย 



สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 

  สวนส านักพพิธิภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 



โครงการการจัดการขยะรีไซเคลิครบวงจร 



ขยะรีไซเคิลที่จัดเก็บมากที่สุด  4 อันดับ 
 

  

       กระดาษ 60%                      พลาสตกิ  20% 
 

  

  กระป๋องน า้อัดลม 15 %                  ขวดแก้ว 5% 



โครงการสถานีแก๊สชีวภาพ มก. 



การใช้ประโยชน์ 

ปุ๋ยน า้ชีวภาพ 

น าไปใช้เป็นเชือ้เพลิง 
ในการประกอบอาหาร 



ขอบคุณ 


