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กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  
 

ปรัชญาปรัชญา  
 

เขียว  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ 
 
 

วิสัยทัศน วิสัยทัศน ((VViissiioonn))  
 

เปนหนวยงานที่เขมแข็ง   มุงมั่นบริการ   สนับสนุนภารกิจดานอาคารสถานที่ 
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ภารกิจ (Mission) 
เปนศูนยรวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  

สาธารณูปโภค ความปลอดภัย  ความสะอาดและภูมิทัศน  ตามนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 



 



คํานํา 
 

 รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 
ฉบับน้ีจัดทําขึน้เพ่ือรวบรวมการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี ในรอบปงบประมาณ 2552 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552  
เพ่ือเปนการเผยแพรผลการบริหารและพฒันาของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  
ในดานตาง ๆ ตลอดจนเปนการนํากลไกตาง ๆ มาปรับใชเพ่ือพัฒนาระบบราชการอยางตอเน่ือง อาทิ  
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับหนวยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย   นอกจากนั้นเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  
มีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดกับนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมตอไป 
 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ขอขอบคุณคณะกรรมการรวบรวมและจัดทํารายงาน 
ประจําป และบุคลากรทุกฝายที่ทําใหการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2552 สําเร็จลุลวงดวยด ี 
และหวังวารายงานประจําปฉบับน้ี จะอํานวยประโยชนตอทานผูเกีย่วของและผูสนใจ 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

 

1.1  ชื่อหนวยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

 

1.2  ที่ตั้ง 

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อยูประตูทางเขา-ออก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ดานถนนวิภาวดีรังสิต 

ขางประตูทางเขา-ออก  ดานถนนวิถาวดีรังสิต
ท่ีตั้ง

 

1.3 ประวัติความเปนมา 

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดตั้งขึ้น 

เม่ือประมาณ ป พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อวา “หนวยบริการกลาง” มีหนาที่ใหบริการตาง ๆ   อาทิ   

ดานยานพาหนะ  สาธารณูปโภค  อาคารสถานที่  ตอมาไดรับการแบงสวนราชการ  มีฐานะเปนกองหนึ่ง
ในจํานวน 7 กอง ของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที ่30 พฤศจิกายน 2519) ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงการแบง
สวนราชการ เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซ่ึงไดแบงสวนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
ออกเปน 6 งาน ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซอมบํารุง งาน
รักษาความปลอดภัย และงานสวนและรกัษาความสะอาด โดยใหมีหนาที่ใหบริการและสนับสนุนดาน
ยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่เกษตร
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กลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสทิธภิาพ 

 ตอมาไดมีประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547  เรื่อง การ
ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซ่ึงอนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2547 ใหปรับโครงสราง
การแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ออกเปน 8 งาน มีหนาที่ใหบริการและ
สนับสนุนดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด 
ในพ้ืนที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ คือ 

1. งานบริหารและธุรการ    

2. งานอาคารและสถานที ่   

3. งานซอมบํารุง  

4. งานยานพาหนะ  

5. งานสวนและรกัษาความสะอาด  

6. งานรักษาความปลอดภัย   

7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 

8. งานบรหิารกลุมงานอาคารพิเศษ 

 

1.4  ปรัชญา วิสัยทศัน  ภารกิจและวตัถุประสงค   

 

 1.4.1  ปรัชญา 

เขียว  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ 

 

1.4.2  วิสัยทัศน (Vision) 

เปนหนวยงานที่เขมแข็ง   มุงม่ันบริการ   สนับสนุนภารกิจดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  
สาธารณูปโภค  ความปลอดภัย  ความสะอาดและมีภูมิทัศนที่ดี  เพ่ือมุงไปสูการใหบริการเบ็ดเสร็จ   

ณ จุดบริการ 

 

1.4.3  ภารกิจ (Mission) 

 เปนศูนยรวมในการสนับสนนุการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย  ความสะอาดและภูมิทัศน  ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.4.4  วัตถุประสงค 

4.4.1  เพ่ือสนับสนุนการใหบริการดาน อาคารสถานที่ การซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค  

ยานพาหนะ ความปลอดภยั การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.4.2 เพ่ือสนับสนุนการใหบริการดานการตกแตงสถานที่ การรักษาความปลอดภัย  

การจราจร ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณในงานพิธีตาง ๆ เพ่ือสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

1.4.5  เปาหมาย 

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานกังานอธิการบดี ใหบริการดานตาง ๆ แก ผูบริหาร  

นิสิต บุคลากร หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประชาชนทัว่ไป  
และหนวยงานภายนอก ที่มาขอใชบริการ 

1.4.6  กลุมเปาหมาย 

เพ่ือใหผูบริหาร นิสิต  บุคลากร  หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ประชาชนทัว่ไป และหนวยงานภายนอกที่มาขอใชบรกิาร กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สํานกังานอธิการบดี ใหมีความสะดวก รวดเรว็ ในการใหบรกิาร 

 

1.5  นโยบาย /แผนกลยุทธ และแผนพฒันา 

 1.5.1  นโยบาย 

พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซอมบํารุงระบบ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศนที่ดี ตลอดจนการบํารุงรักษาอาคารกิจกรรมนิสิต 
และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

1.5.2 แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา 
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ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 – 2554        
          
กลยุทธ 2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดย

มุงเนนการพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร        
          

ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน         

1.1 โครงการพัฒนาความรู ทักษะให
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 

1) จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 2551-2554 60 คน 60 60 60 60 

  2) จํานวนโครงการ   10 โครงการ 10 10 10 10 

    3) ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เขารวม 

   รอยละ 80 1 1 1 1 
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ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 – 2554       
          

กลยุทธ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสที่มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนา
ระบบงานดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรในตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และ
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย 

          

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย       
          

ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 
กลยุทธที่ 3.1  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย ใหมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผลผลิต   ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในหนวยงาน 

1 โครงการทําบัตรอนุญาตผานเขา-
ออก มก.  

1) จํานวนกระบวนงานที่มี
การลดขั้นตอน 

งานบริหารฯ 2552-2554 1 โครงการ 1 1 1 1 

2 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม 
มก. ประจําป  

1) จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวม 

กองยานพาหนะฯ 2552-2554 11,338 คน 11,338 11,000 11,000 11,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-6 

 

ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 
3 โครงการพัฒนาการใหบริการอาคาร

จอดรถ มก. 
1) จํานวนรายไดที่ไดรับ กองยานพาหนะฯ 2552-2554 5.7  

ลานบาท  
5.9 6 6.1 6.2 

  2) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานบริหารกลุมงานฯ 
 

2552-2554 2 โครงการ 2 2 2 2 

4 โครงการพัฒนาการใหบริการหอง
ประชุม/สัมมนา 

1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 
2) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานบริหารกลุมงานฯ 

งานอาคารฯ 
2552-2554 1.09 ลานบาท 

3 โครงการ 
1.1 1 

2 
1 
2 

1 
3 

5 โครงการกิจกรรม 7 ส 1) จํานวนรายไดที่ไดรับ กองยานพาหนะฯ 2552-2554   100,000 100,000 100,000 

6 โครงการจัดทําขาวประชาสัมพันธกอง
ยานพาหนะฯ 

1) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธทางเว็บไซค
กองยานพาหนะฯ 

คณะกรรมการ 2551-2554 60 ฉบับ 60 60 60 60 

7 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม  
ณ พุทธมณฑล 

1) จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวม 

กองยานพาหนะฯ 2551-2554 120 คน 120 100 
 

100 
 

100 
 

  2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมฯ 

     รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 80 

8 โครงการพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่และอาคารสวนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งาน รปภ. 2551-2554 3 โครงการ 3 3 3 3 

          
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-7 

ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 
9 พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 1) จํานวนโครงการที่ไดรับ

การพัฒนา 
งานยานพาหนะ 2551-2554 2 โครงการ     2      2 2 2 

  2) จํานวนรถโดยสาร
สวัสดิการที่เพิ่ม 

    2 2 2 

10 โครงการพัฒนาการใหบริการรถสวนกลาง 1) จํานวนรถสวนกลางที่
ใหบริการ 

งานยานพาหนะ 2551-2554 60 คัน 60 60 60 60 

11 โครงการพัฒนาการใหบริการอาคารเรียน
สวนกลาง 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานอาคารฯ 2551-2554 3 โครงการ 4 3 3 2 

12 โครงการพัฒนาระบบจราจรภายในพื้นที่ 1) จํานวนโครงการที่ไดรับ งาน รปภ. 2551-2554 2 โครงการ 2 2 2 2 

 สวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพัฒนา        

13 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและ 1) จํานวนโครงการที่ไดรับ งานสวนฯ/ 2552-2554 5 โครงการ 4 5 4 5 

 ภูมิทัศนภายในอาคารและพื้นที่ การพัฒนา งานซอมบํารุง       

 สวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร         

14 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่สวนกลาง 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานซอมบํารุง 2552-2554 2 โครงการ 2 2 2 2 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร         
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-8 

ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 
15 โครงการพัฒนาการใหบริการอาคาร

กิจกรรมนิสิต 
1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานบํารุงรักษาฯ 2551-2554 2 โครงการ 2 2 2 2 

16 โครงการพัฒนาการใหบริการอาคาร
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 
2) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานบริหารกลุมงานฯ 2551-2554 4 ลาน 
2 โครงการ 

2 
2 

 

4 
2 

 

4 
2 

 

4 
2 

 
17 โครงการสนับสนุนงานพิธีการ

สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1) จํานวนงานพิธีการที่ 
สนับสนุน 

ทุกงานของกองฯ 2551-2554 6 งาน 6 6 6 6 

18 โครงการสนับสนุนงานพิธีการของ
หนวยงานตาง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห 

1) จํานวนครั้งที่สนับสนุน 
งานพิธีการของหนวยงาน 

ทุกงานของกองฯ 2551-2554 8 ครั้ง 6 10 10 10 

19 โครงการประหยัดพลังงานของ 
กองยานพาหนะฯ 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

ทุกงานของกองฯ 2551-2554 2 โครงการ 2 2 2 2 

20 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) จํานวนฐานขอมูลที่
ไดรับการพัฒนา 

งานบริหารฯ 2551-2554 1 ฐาน 2 2 2 2 

  2) จํานวนขอมูลที่เผยแพร งานบริหารฯ  10 เรื่อง 12 13 14 15 

  ในเว็บไซค        

20 
โครงการแกไขปญหาโลกรอนและลด
มลพิษ 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานยานพาหนะ 
งานสวนฯ 

งานซอมบํารุง 

2551-2554   4 4 4 

          
 

 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-9 

ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 – 2554        
          

กลยุทธ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการ        
ในเชิงพาณิชย การพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษา จัดเก็บขอมูลประวัติและจอดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกได
อยางรวดเร็วและครบถวน 

          

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย        
          

ระยะเวลา ปฐาน เปาหมาย 

  
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการ 2550 2551 2552 2553 2554 
                 กลยุทธที่  4.1  ปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ ใหมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

                 ผลผลิต  ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการดานตาง ๆ ภายในหนวยงาน 

 1 โครงการพัฒนาการบริการวิชาการ 
 

1. จํานวนโครงการที่บรรลุ
เปาหมาย 
2. จํานวนรายไดที่ไดรับ  

งานสวนฯ   2552 - 2554 1 โครงการ 
286,300 
บาท 

1 
300,000 

1 
100,000 

1 
100,000 

1 
100,000 

 2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1. จํานวนโครงการที่บรรลุ
เปาหมาย 

งานสวนฯ  
งานยานพาหนะ  

 2552 - 2554 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

3 บริการเผยแพรขอมูลโครงการแกไข
ปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 

1. จํานวนบุคลากร นิสิต และ
ประชาชนที่เขาศึกษาดูงาน 

งานสวนฯ  
งานยานพาหนะ  

 2552 - 2554   200 คน 200 คน 200 คน 

  2. จํานวนโครงการที่มีบุคคลเขา
ศึกษาดูงาน 

    2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-10 

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจําป 2551 - 2554         
              
กลยุทธ 2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดย

มุงเนนการพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

              

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร         
              

งบประมาณเงินแผนดิน  งบประมาณเงินรายได   รวม  

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
1 
 

โครงการพัฒนาความรู ทักษะให
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 

   -       -      -       -   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

              

                            

  รวมทั้งสิ้น             300,000     300,000  
    

300,000  
    

300,000  
    

300,000  
    

300,000  
    

300,000  
    

300,000  

 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-11 

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจาํป 2551 - 2554           
              
กลยุทธ 3  

 

 

 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคณุภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอเิลคทรอนกิสที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จทีผู่ใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทัง้สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบาย และทศิทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานดานแผนงาน วิเทศสมัพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรใน
ตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทาํระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การ
จัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย 

 

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย         
              

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
1 การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก - - - -   100,000  100,000 100,000 100,000 100,000  100,000  100,000 100,000 

2 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 
ประจําป 

- - - -  387,000  387,000    387,000   387,000   387,000  387,000  387,000    387,000 

3 โครงการพัฒนาการใหบริการอาคารจอด
รถ 

-    - - -  3,060,000  3,213,000  3,373,650     3,542,333     3,060,000     3,213,000  3,373,650     3,542,333 

4 โครงการพัฒนาการใหบริการหอง
ประชุม/สัมมนา 

5,000,000 5,000,000  5,000,000   5,000,000   3,500,000  3,675,000   3,858,750  4,051,688     8,500,000     8,675,000  8,858,750  9,051,688  

5 กิจกรรม 7 ส - - - -    100,000   100,000  100,000   100,000  50,000  100,000  100,000   100,000  

6 โครงการจัดทําขาวประชาสัมพันธ 
กองยานพาหนะฯ 

- - - -    30,000   32,000  34,000   36,000   30,000  32,000  34,000 36,000 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-12 

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
7 โครงการวันพัฒนาและปลูก

ตนไม ณ พุทธมณฑล 
- - - - 95,000  95,000  95,000 95,000 95,000  95,000  95,000   95,000 

8 พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่และอาคาร
สวนกลาง มก. 

- - - - 12,000,000  14,000,000  8,500,000  8,500,000  12,000,000   14,000,000  8,500,000  8,500,000  

9 พัฒนาการใหบริการรถโดยสาร
สวัสดิการ 

- - - -    5,800,000   6,300,000   6,800,000     7,300,000     5,800,000     6,300,000   6,800,000     7,300,000  

10 พัฒนาการใหบริการรถ
สวนกลาง 

- - - -    1,000,000   1,200,000   1,400,000     1,600,000     1,000,000     1,200,000     1,400,000     1,600,000  

11 พัฒนาการใหบริการอาคารเรียน
สวนกลาง 

  3,000,000  3,000,000   3,000,000  3,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     2,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000  

12 พัฒนาระบบการจราจรภายใน
พื้นที่สวนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- - - -      500,000     500,000     500,000       500,000      500,000     500,000  500,000      500,000 

13 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนภายในอาคารและพื้นที่
สวนกลาง มก. 

-            -              -              -      1,000,000   1,200,000   1,400,000     1,600,000     1,000,000     1,200,000     1,400,000     1,600,000  

14 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก. 

- - - -      500,000     600,000     700,000      800,000       500,000     600,000     700,000      800,000  

15 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารกิจกรรมนิสิต 

- - - -    2,000,000   2,100,000   2,200,000  2,300,000    2,000,000   2,100,000   2,200,000  2,300,000 

16 1โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารสวัสดิการ มก. 

- - - -    1,500,000   1,600,000   1,700,000     1,800,000     1,500,000   1,600,000   1,700,000     1,800,000  

17 โครงการสนับสนุนงานพิธีการ
สวนกลาง มก. 

- - - - 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 

              



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-13 

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
18 โครงการสนับสนุนงานพิธีการ

ของหนวยงานตาง ๆ  ที่ขอ
ความอนุเคราะห 

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

19 การประหยัดพลังงานของกอง
ยานพาหนะฯ 

- - - -        50,000       50,000       50,000        50,000         50,000       50,000       50,000        50,000  

20 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      -    -    -     -           50,000       50,000       50,000         50,000         50,000       50,000       50,000         50,000  

21 โครงการลดปญหาโลกรอนและ
ลดมลพิษ 

      -    -    -     -           50,000       50,000       50,000         50,000         50,000       50,000       50,000         50,000  

              

  รวมทั้งสิ้น 
    

8,000,000  
 
-    

 
-    

  
-    

    
39,572,000  

   
44,252,000  

       
41,298,400  

    
43,862,020  

    
39,572,000     44,252,000  

       
41,298,400  

    
43,862,020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-14 

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจําป 2551 - 2554           
              

กลยุทธ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการในเชิง
พาณิชยการพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษาจัดเก็บขอมูลประวัติและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกไดอยางรวดเร็วและ
ครบถวน 

              

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการบริหารจัดการนโยบายเฉพาะเรื่อง          
              

งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ 

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 
                กลยุทธที่ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ ใหมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

                ผลผลิต  ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการดานตาง ๆ ภายในหนวยงาน  
  

1 การพัฒนาการบริการ
วิชาการ  

 - 
 

- 
  

 - 
 

 - 
 

300,000 100,000 100,000 100,000 300,000 100,000 100,000 100,000 

2 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  - 
 

- 
  

 - 
 

 - 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

3 บริการเผยแพรขอมูล
โครงการแกไขปญหาโลก
รอนและลดมลพิษ 

 - 
 

- 
  

 - 
 

 - 
 

- 50,000 50,000 50,000 - 50,000 50,000 50,000 

       700,000 700,000 840,000 1,008,000 700,000 700,000 840,000 1,008,000 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-15 

ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2552              
                 

กลยุทธ 2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุงเนนการ
พัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                 

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร               
                 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2552 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                 กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการพัฒนา การฝกอบรม การศึกษาตอ เพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                      ผลผลิต     ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการดานตาง ๆ ภายในหนวยงาน 

1 โครงการพัฒนาความรู ทักษะให
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 

  
 

            

 1. จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 80                         

  

สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุน ให
ศึกษาตอ ประชุม/สัมมนา ศึกษา ดู
งาน เพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ 

2. จํานวนโครงการที่
บุคลากรเขารวม 

 10                         

   3. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เขารวม 

 รอยละ 80                         

                              

                 

 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-16 

ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2552              
                 

กลยุทธ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสที่มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ 
และความรวมมือกับสถาบันและองคกรในตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการ
ตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย 

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย              
                 

                 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2552 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                      กลยุทธที่ 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย ใหมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
                  ผลผลิต      ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในหนวยงาน 

1 
 

โครงการการทําบัตรอนุญาตผาน
เขา-ออก มก. 

               

 

1.1 การใหบริการทําบัตรอนุญาต
ใหนิสิต บุคลากรผูปกครอง และ
ผูที่มหาวิทยาลัยอนุญาต 

1. จํานวนกระบวนงาน
ที่ลดขั้นตอน 

งานบริหารและธุรการ 1 โครงการ             

  
               

  
               

  
               

 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-17 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม มก. ประจําป 

               

 2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 1. จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวม 

กองยานพาหนะฯ 11,000 คน                   

 2.2 สงโครงการใหหนวยงาน
คณะสํานัก สถาบัน กอง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

               

 2.3 สงแบบประเมินผลการ
ดําเนินงานใหทุกหนวย 

               

 2.4 รวบรวมผลการดําเนิน
โครงการ 

               

 2.5 วิเคราะหขอมูล และสรุปผล                

 2.6 จัดพิมพเปนรูปเลมเผยแพร                

3 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารจอดรถ มก. 

               

 3.1 จัดเก็บเงินคาจอดรถรายวัน/
รายเดือน 

1. จํานวนรายไดที่
ไดรับ 

งานบริหารกลุมงานฯ 6 ลานบาท             

 3.2 จัดเก็บคาเชารานคา 2. จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 

 2 โครงการ             

 3.3 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคาร 

3. จํานวนกระบวนงาน
ที่ลดขั้นตอน 

 1 โครงการ             

                 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-18 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 3.4 ดูแลรักษาความสะอาด
ภายในและบริเวณโดยรอบ
อาคาร 

               

 3.5 ดูแลรักษาความปลอดภัย
ภายในและบริเวณโดยรอบ
อาคาร 

               

4 โครงการพัฒนาการใหบริการ
หองประชุม/สัมมนา 

               

 4.1 จัดเก็บคาธรรมเนียมการใช
อาคาร 

1. จํานวนรายไดที่
ไดรับ 

งานบริหารกลุมฯ 1 ลานบาท             

 4.2 จัดจางเจาหนาที่บริการ
รักษาความสะอาด 

2. จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 

              

 4.3 จัดจางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 

               

 4.4 พัฒนาปรับปรุงอาคารใหมี
สภาพพรอมใชงาน 

               

                 

                 

                 

 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-19 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

 

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการกิจกรรม 7 ส                

 5.1 ทําบันทึกสํารวจพัสดุที่ชํารุด
แจงใหทุกงาน 

1. จํานวนรายไดที่ไดรับ งานบริหารฯ 100,000             

 5.2 รวบรวมพัสดุที่ชํารุด                

 5.3 ทําบันทึกเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ 

  
 

            

 5.4 ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุด/
เสื่อมสภาพ 

  

 

            

 5.5 ดําเนินการจําหนายพัสดุ
ชํารุด/เสื่อมสภาพ 

  
 

            

 5.6 บันทึกบัญชีการจําหนาย
พัสดุที่ชํารุด/เสื่อมสภาพ 

  
 

            

6 โครงการจัดทําขาว
ประชาสัมพันธกองยานพาหนะฯ 

1) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธทางเว็บไซค
ของกองยานพาหนะฯ 

คณะกรรมการฯ 60 ฉบับ             

 6.1 รวบรวมขอมูลจัดทําขาว
ประชาสัมพันธงานตาง ๆ ของ
กอง 

  

 

            

 6.2 จัดพิมพเผยแพรเว็บไซค 
กองยานพาหนะฯ 

  
 

            

                 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-20 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

 

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม   ณ พุทธมณฑล 

               

 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 1. จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวม 

สวนกลาง 100 คน             

 7.2 ทําหนังสือเรียนเชิญผูบริหาร
นิสิต และบุคลากร 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวม 

 รอยละ 80 
 

            

 7.3 จัดอาหาร ยานพาหนะ 
เดินทางไป ณ พุทธมณฑล 

  
 

            

8 โครงการพัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่และอาคาร
สวนกลาง มก. 

               

 8.1 จัดจางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยอาคารสวนกลาง 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งาน รปภ. 3 โครงการ             

 8.2 จัดจางเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่จอดรถจักรยาน
บริเวณประตูเขา-ออก 4 ประต ู

  

 

            

 8.3 ดําเนินการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด 

  
 

            

                 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-21 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

 

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 8.4 ดําเนินการแบงเขตพื้นที่
รักษาความปลอดภัย 

               

 8.5 ดําเนินการจัดทําเขตพื้นที่
ปลอดภัย 

               

9 โครงการพัฒนาการใหบริการรถ
โดยสารสวัสดิการ 

               

 9.1 ประสานงานกับบริษัท 
เอกชนจัด NGV 18 ที่นั่ง 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานยานพาหนะ 2 โครงการ             

 9.2 ประสานงานกับบริษัท 
เอกชนจัดรถนั่งไฟฟาบริการ 

               

 9.3 ซอมแซม/บํารุงรักษารถ
โดยสารสวัสดิการ 

               

10 โครงการพัฒนาการใหบริการ
รถยนตสวนกลาง 

               

 10.1 ใหบริการการขอใชรถยนต
สวนกลางใหเพียงพอ 

1. จํานวนรถสวนกลางที่
ใหบริการ 

งานยานพาหนะ 60 คัน             

 10.2 ซอมแซม/บํารุงรักษา
รถยนตสวนกลาง 

               

                 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-22 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

 

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารเรียนสวนกลาง 

               

 11.1 ซอมแซม/บํารุงรักษาระบบ 1. จํานวนโครงการที่ไดรับ งานอาคารฯ 3 โครงการ             

 สาธารณูปโภค การพัฒนา               

 11.2 จัดหาอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน 

               

 11.3 จัดหาอุปกรณประกอบ
อาคาร/หองเรียน 

               

 11.4 ดูแลรักษาความสะอาด
อาคารเรียน 

               

12 โครงการพัฒนาระบบการจราจร                

 ภายในพื้นที่สวนกลาง มก.                

 12.1 จัดเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกการจราจรบริเวณทาง
แยก 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งาน รปภ. 2 โครงการ             

 12.2 ซอมแซม/บํารุงรักษาปาย
และอุปกรณจราจร 

               

 12.3 ดําเนินการตีเสนจราจร/
สัญญาณจราจร 

               

                 

 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-23 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

 

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนภายในอาคารและ
พื้นที่สวนกลาง มก. 

               

 13.1 ดูแลรักษาความสะอาด
ภายในพื้นที่สวนกลาง 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานสวนฯ/งาน
ซอมบํารุง 

5 โครงการ             

 13.2 จัดสวนและปลูกตนไม
ภายในพื้นที่สวนกลาง 

               

 13.3 ตัดแตงกิ่งไมพื้นที่
สวนกลาง 

               

 13.4 ซอมแซม/บํารุงรักษาถนน
พื้นที่สวนกลาง 

               

 13.5 ดูแลคูคลองภายในพื้นที่
สวนกลาง 

               

14 โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายในพื้นที่
สวนกลาง มก. 

  

 

            

 14.1 ซอมแซม/บํารุงรักษาระบบ
โทรศัพท 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานซอมบํารุง 2 โครงการ 
 

                        

 14.2 ซอมแซม/บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาแสงสวางสวนกลาง 

               

 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-24 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 

 

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 14.4 ซอมแซม/บํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

               

 14.5 ซอมแซม/บํารุงรักษาระบบ
ประปา 

               

 14.6 ซอมแซม/บํารุงรักษาพื้นที่
และอาคารสวนกลาง 

               

15 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารกิจการนิสิต 

               

 15.1 ซอมแซม/บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคอาคารกิจการนิสิต 

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

งานบํารุงรักษาฯ 2 โครงการ             

 15.2 พัฒนา/ปรับปรุงอาคาร
กิจการนิสิต 

               

16 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารสวัสดิการ มก. 

               

 16.1 ดูแลรักษาความสะอาด
พื้นที่สวนกลาง 

1. จํานวนรายไดที่ไดรับ งานบริหารกลุมงานฯ 4 ลาน             

 16.2 ดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณอาคาร 

2. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

 2 โครงการ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-25 

ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2552               
                 
กลยุทธ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฏหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการในเชิง

พาณิชย การพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษา จัดเก็บขอมูลประวัติและจอดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกไดอยางรวดเร็ว
และครบถวน 

                 

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย               
                 

 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551  
  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                     กลยุทธที่ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนารบริการวิชาการ ใหมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
                ผลผลิต      ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการดานตาง ๆ ภายในหนวยงาน                 

1 โครงการพัฒนาการบริการ
วิชาการ 

1. จํานวนโครงการ
บรรลุเปาหมาย 

งานสวนฯ 1 โครงการ             

 1.1 ดําเนินการจัดสวนใหกับ
หนวยงาน 

               

 1.2 ดําเนินการตกแตงสถานที่
ใหหนวยงาน 

2. จํานวนรายไดที่
ไดรับ 

 100,000             

 1.3 ดําเนินการโครงการขยะ
ครบวงจร 

               

 1.4 ประสานงานกับหนวยงาน
เก็บขยะ 

               

 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-26 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551  
  

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

               

 2.1 สนับสนุนงานพิธีทํานุ
บํารุง 

1. จํานวนโครงการที่
บรรลุเปาหมาย 

ทุกงานของ 7 โครงการ             

 2.2 จัดพิธีตาง ๆ ของ 
กองยานพาหนะฯ 

               

3 บริการเผยแพรขอมูลโครงการ
แกไขปญหาโลกรอนและลด
มลพิษ 

1. จํานวนบุคลากร 
นิสิตและประชาชน
ทั่วไป เขาศึกษาดูงาน 

งานสวนฯ 
งานยานพาหนะ 

200 คน             

  2. จํานวนโครงการที่มี
บุคคลเขาศึกษาดูงาน 

 2 โครงการ             

                 

 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-27

1.6 ภารกิจหลัก และภารกิจรอง 
 

1.6.1  ภารกิจหลัก 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานบริการ 

ตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสามารถดําเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธผิล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิยาลัยมากที่สดุ ประกอบดวย 
 6.1.1 งานบริหารและธุรการ  เพ่ือใหบริการและสนับสนุนเกี่ยวกับ งานสารบรรณ  
การบุคคล การเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ การจัดเก็บคาธรรมเนียม การดําเนินงานดาน
สาธารณูปโภค การทําบัตรอนุญาตผานเขาออกมหาวิทยาลัย การจดัทําแผนผัง ปายแสดงการจราจร 
ตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอภารกิจหลักของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

 6.1.2 งานอาคารและสถานที่  ใหบริการอาคารสถานที่ สําหรับการเรียนการสอน การประชุม 
สัมมนา ไดแก อาคารศูนยเรียนรวม 1 อาคารศูนยเรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 อาคารหอประชุม 
อาคารพุทธเกษตร ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ และบานพักสวสัดิการและทะเบียนราษฎร  

 6.1.3 งานยานพาหนะ  ใหบริการยานพาหนะ สําหรับผูบริหาร หนวยงานคณะ สํานัก 
สถาบัน กิจกรรมนิสิต บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ และเครือ่งจักรกล 
ทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัยรถยนต 

 6.1.4  งานซอมบํารุง   ใหบริการดานสาธารณูปโภคของสวนกลาง ไดแก ซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารสวนกลาง ถนน 
ระบบบําบัดน้าํเสีย รถยนต และอุปกรณสื่อสารใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 

 6.1.5  งานสวนและรักษาความสะอาด  ใหการบริการดานสวนและรกัษาความสะอาดพื้นที่
สวนกลาง ไดแก การบํารุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล การเพาะชํา
ไมดอก ไมประดับ การจัดสวนหยอมและการจัดสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลยัให
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี 

 6.1.6  งานรักษาความปลอดภัย  ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณพืน้ที่และ
อาคารสวนกลาง  ไดแก การอํานวยการผานเขาออกบริเวณประตูมหาวิทยาลยัทุกประตู การอํานวย
ความสะดวกดานการจราจรบริเวณทางแยก ดูแลและรกัษาความปลอดภัยตอทรัพยสินบริเวณพื้นที่และ
อาคารสวนกลางที่ไดรับมอบหมาย และประสานงานดานการรักษาความปลอดภยักับหนวยงานตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความปลอดภัยตอทรัพยสิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง
และมีประสิทธภิาพ 
 6.1.7 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต   ใหบริการบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  ไดแก 
การดูแลและบาํรุงรักษาอาคารหอพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต  นอกจากนั้น ยัง
ดูแลและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เกี่ยวกับ ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบสขุาภิบาล 
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ตลอดจนดําเนินการออกแบบและประมาณราคาการกอสรางของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่
ไดรับมอบหมาย 
 6.1.8 งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ ใหบริการอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 
50 ป และอาคารสวัสดิการ มก.  อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  อาคารจอดรถบางเขน และงานอื่น ๆ ที่
ไดรับมอบหมาย 
 

1.6.2 ภารกิจรอง 
  กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
สนับสนุนการใหบริการเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่  การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ  
สาธารณูปโภค  การจราจร  การรักษาความปลอดภัยและการใหยืมอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใชงานพิธีตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บรรลตุามวัตถุประสงค  ซ่ึงประกอบดวย 

6.2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัตหินาที่เกี่ยวกบัการตกแตงสถานที่บริเวณ 
พิธีการดูแลรกัษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพธิี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย 
การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การทําประตูจําลอง
สําหรับบัณฑติถายภาพ การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ การตกแตงเวททีี่ประทบั การประดับธง
ชาติ ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนินและอาคารพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการ
ภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 6.2.2 งานวันเกษตรแฟร ปฏิบัติหนาทีเ่กีย่วกับการตกแตงสถานทีบ่ริเวณพิธี การดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษา
อาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ 
การตกแตงเวทีที่ประทับ การประดับธง ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน และตกแตง
สถานที่บริเวณพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ  
ที่ไดรับมอบหมาย 

6.2.3  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปฏบิัติหนาที่เกีย่วกับการตกแตงสถานทีบ่ริเวณพิธี  
การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย  
การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท  การบริการยานพาหนะ
ใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

6.2.4 งานประชุมทางวิชาการ ปฏิบัติหนาทีเ่กีย่วกับการตกแตงสถานทีบ่ริเวณพิธี การดูแล 
รักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การ
บํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท  การบริการยานพาหนะใหกับ
ฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 6.2.5 งานกาชาด  ปฏิบัตหินาที่เกี่ยวกบัการตกแตงสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความ
สะอาดการรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบไฟฟา ขนอุปกรณไปจัดสถานที่ที่สวนอัมพร ดําเนินการกอสราง
ศาลาจําหนายสลากกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ สรางหองพักเจาหนาที่ ขนโตะ เกาอ้ี บอรด และอุปกรณ 
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ตาง ๆ  ประสานงานกับฝายตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
5.2.6 งานพระกฐินพระราชทาน  ทําหนาที่ใหบริการยานพาหนะ อํานวยความสะดวกใน 

การเดินทางไปถวายผาพระกฐินพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
6.2.7 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ทําหนาที่เขียนโครงการนําเสนอที่ประชุม 

คณบดี แจงขอความรวมมือใหทุกหนวยงานรวมวันพัฒนา จัดเก็บขยะ และงานอื่น ๆ  
 

1.7  โครงสรางองคกร และการบริหาร 
 

แผนภูมิที่ 1.1  โครงสรางองคกร 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
- หนวยสารบรรณ - หนวยธุรการและพัสดุ - หนวยธุรการและพัสดุ - หนวยธุรการและพัสดุ 
- หนวยการเจาหนาที่ - หนวยบริการหอประชุมใหญ - หนวยชางยนต - หนวยบริการยานพาหนะ 
- หนวยการเงิน - หนวยบริการอาคาร ศร. 1 - หนวยชางกอสราง   และเครื่องจักรกล 
- หนวยบัญชี - หนวยบริการอาคาร ศร. 2 - หนวยชางไฟฟา - หนวยรถสวัสดิการ 
- หนวยงบประมาณ - หนวยบริการอาคาร ศร. 3 - หนวยชางโทรศพัท - หนวยทะเบียนยานพาหนะ 
- หนวยจัดเก็บคาธรรมเนียม - หนวยบริการอาคารพุทธเกษตร - หนวยชางประปา   และการประกันภัย 
  และคาสาธารณูปโภค - ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ - หนวยชางปรับอากาศ - หนวยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง 
- หนวยพัสดุ - หนวยบานพักสวัสดิการและ - หนวยชางเชื่อมโลหะ  และหลอลื่น 
- หนวยทะเบียนขอมูลและ   ทะเบียนราษฎร - หนวยชางอิเล็กทรอนิกส  
 บัตรอนุญาตผานเขาออก มก. - อาคารวิจัยและพฒันา   และสื่อสาร  
- หนวยเทคนิคคอมพิวเตอร  - หนวยบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- หนวยประชาสัมพันธ    
 
 
 
 

 

- หนวยธุรการและพัสดุ - หนวยธุรการและพัสดุ - หนวยธุรการและพัสดุ - หนวยธุรการและพัสดุ 
- หนวยดูแลและตกแตงสวน - หนวยบังคับการและสนับสนุน - หนวยชางไม - อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
- หนวยบํารุงรักษาบริเวณและถนน   การปฏิบัติการ - หนวยชางประปา - อาคารสารนิเทศ 50 ป 
- หนวยรักษาความสะอาด - หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 - หนวยชางไฟฟา - อาคารสวัสดิการ มก. 
  และจัดเก็บขยะมูลฝอย - หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2 - หนวยชางเชื่อมโลหะ - อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 
- หนวยเรือนเพาะชําและไมประดับ - หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3 - หนวยชางปูน - อาคารจอดรถบางเขน 
 - หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4 - หนวยชางสี - อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 
 - หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5 - หนวยชางโครงการ  
 - หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6 - หนวยสํารวจออกแบบ  
 - หนวยบริการวิทยุคมนาคม   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่

งานบริหารและธรุการ งานอาคารและสถานที ่ งานซอมบํารุง งานยานพาหนะ 

งานสวนและรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 
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แผนภูมิที่ 1.2 โครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

อธิการบดี 

หัวหนางานสวนและรักษาความสะอาด หัวหนางานรักษาความปลอดภัย 

หัวหนางานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต หัวหนาบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 

หัวหนางานอาคารและสถานที่ 

หัวหนางานยานพาหนะ 

หัวหนางานบริหารและธุรการ หัวหนางานซอมบํารุง 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ 

       รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
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1.8  ขอมูลบุคลากร 
 

 ตารางที่  1.2  แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกตามประเภทของปงบประมาณ 2551 
                       เทียบกับปงบประมาณ 2552 

จํานวนบุคลากรป 2551 จํานวนบุคลากรป 2552 
ประเภทของบุคลากร 

มีตัวครอง อัตราวาง มีตัวครอง อัตราวาง 
ขาราชการสาย ก  - - - - 
ขาราชการสาย ข 3 - 3 - 
ขาราชการสาย ค 21 - 20 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 2 6 1 
พนักงานราชการ 3 - 3 - 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 30 - 41 7 
ลูกจางประจํา 111 - 100 - 
ลูกจางชั่วคราว 273 54 274 53 

รวม 435 56 441 61 
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รูปภาพ 1-1 ขอมูลบุคลากรที่มีตัวครอง ป 2551 เปรียบเทียบป 2552 



 

รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-32 

ตารางที่  1.3  แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกหนวยงานที่สังกัดปงบประมาณ 2551 เทียบกับปงบประมาณ 2552 
 

หนวยงาน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน ลูกจางชั่วคราว รวม 
 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 
 มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง มีตัว

ครอง 
วาง 

ผูอํานวยการกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 

งานบริหารและธุรการ 5 - 5 - 5 - 5 - 9 - 10 - 8 - 7 1 27 - 27 1 
งานอาคารและสถานที่ 3 - 3 - 2 - 1 - 5 - 5 - 18 4 19 2 28 4 28 2 
งานซอมบํารุง 9 - 9 - 8 - 8 - 6 - 10 - 21 1 18 - 44 1 45 - 
งานยานพาหนะ 1 - 1 - 16 - 14 - 4 - 4 - 33 9 36 6 54 9 55 6 
งานสวนและรักษาความสะอาด 1 - 1 - 11 - 12 - 3 - 3 - 63 10 60 12 78 10 76 12 
งานรักษาความปลอดภัย - - - - 39 - 37 - 4 - 5 - 85 16 84 16 129 16 126 16 
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 2 - 2 - 17 - 15 - 2 - 2 - 3 - 3 1 24 - 22 1 
งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 1 - 1 - 2 - 2 - 5 - 11 - 42 14 47 15 50 16 61 15 
พนักงานมหาวิทยาลัย (อยูระหวางดาํเนินการรับสมัครสอบ) - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

พนักงานเงินรายได (อยูระหวางดําเนินการคัดเลือก) - - - - - - - - 7 - - - - - - - 7 

รวม 24 - 23 - 100 - 94 - 38 - 50 8 273 54 274 5 435 56 441 61 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-33 

ตารางที่ 1.4  แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดที่มีตัวครองจําแนกตามประเภทของปงบประมาณ 2551 เทียบกบัปงบประมาณ 2552 

 วุฒิการศึกษา 
ประเภทของ ป 2551 ป 2552 
บุคลากร ต่ํากวาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ต่ํากวาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

 ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช
. 

ญ
. 

ช ญ ช. ญ. 

ขาราชการสาย ก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ขาราชการสาย ข - - 2 - 1 - - - 3 - - - 2 - 1 - - - 3 - 
ขาราชการสาย ค 8 - 5 3 4 1 - - 17 4 7 - 5 3 4 1 - - 16 4 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 - 6 - - - - - 7 - 1 - 6 - - - - - 7 - 
พนักงานราชการ 2 - - - - - - - 2 - 2 - 1 - - - - - 3 - 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 5 5 10 8 2 - - - 17 13 10 10 16 10 2 - - - 28 20 
ลูกจางประจํา 91 8 1 - - - - - 92 8 85 8 1 - - - - - 86 8 
ลูกจางชั่วคราว 230 80 11 6 - - - - 241 86 228 82 10 6 - 1 - - 238 89 

รวม 337 93 36 17 7 1 - - 380 111 333 100 41 19 7 2 - - 381 121 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-34 

1.9 ขอมูลงบประมาณ  
 
 

ตารางที่ 1.5  รายรับ/รายจาย จากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได จําแนกตามหมวด (จายจริง 1 ตุลาคม 2551-30 กนัยายน  2552) 

 งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได ลําดับที ่
  

รายรับ 
   ไดรับ  จายจริง คงเหลือ ไดรับ จายจริง คงเหลือ 

1 เงินบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินคาธรรมเนียมการศึกษา             

  1.1 เงินบํารุงการศึกษา             

  1.2 เงินคาหนวยกิต             

  1.3 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา             

2 เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการภาคพิเศษ             

3 เงินรายไดจากการบริหารงาน       5,633,581.05 0.00 5,633,581.05 

4 รายไดไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ          

 4.1 โครงการตกแตงตนไมและขยายพันธุไมเพื่อจําหนาย    171,000.00 171,000.00 0.00 

5 เงินรายไดอาคารจอดรถ มก.            

  5.1 รายไดอาคารจอดรถงามวงศวาน 1       6,241,932.65  0.00 6,241,932.65  

  5.2 รายไดอาคารจอดบางเขน       704,473.21 0.00 704,473.21 

 5.3 รายไดอาคารจอดรถงามวงศวาน 2    1,093,357.08 366,583.16 726,773.92 

6. รายไดอาคารสวัสดิการ มก.    4,317,625.00 2,074,673.88 2,296,951.12 

7 เงินอื่น ๆ              

  7.1 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปาและโทรศัพท) 381       16,379,804.25 12,331,997.17 4,047,807.08 

  รวมรายรับ       34,595,773.24 14,944,254.21 19,651,519.03 



 

รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 1-35 

 งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได ลําดับที ่
  

รายจาย 
   ไดรับ  จายจริง คงเหลือ ไดรับ จายจริง คงเหลือ 

1 งบบุคลากร             

  1.1 เงินเดือน 7,595,000 7,595,000 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.2 คาจางประจํา 17,561,500 17,561,500 0.00 0.00 0.00 0.00 

  1.3 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน 356,800 356,800 0.00 1,558,572.00 3,504,313.99 -1,945,741.99 

  1.4 คาจางลูกจางชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 22,904,045.85 20,582,218.55 323,192 

 1.5 คาประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 1,361,710.00 1,044,873.00 316,837.00 

 1.6 สมทบกองสํารองเลี้ยงชีพ 0.00 0.00 0.00 46,760.00 52,113.36 -5,353.36 

2 งบดําเนินการ             

  2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,699,100.00 5,647,022.00 52,078.00 28,769,029.92 27,688.795.69 1,080,234.23 

  2.2 คาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00  1,045,693.34   254,306.66 

3 งบลงทุน             

  3.1 คาครุภัณฑ 630,000.00 620,000 10,000.00 3,488,072.81 2,959,083.61 528,989.20 

  3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 6,240,000.00 5,735,647.60 504,352.40 2,401,605.00 2,044,605.00 357,000.00 

4 งบอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 569,000.00 379,591.00 189,909.00 

 5 งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 1,701,450.00 560,590.88 1,140,859.12 

6  เงินรายไดสํานักงานอธิการบดี (110)             

  ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ       6,200,000.00  5,972,070.33  227,929.67 

 รวมเปนเงิน 38,082,400.00 37,515,969.60 566,430.40 70,300,745.58 65,833,948.75 4,466,796.83 

 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

 

สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงาน 

  

จากการปฏิบตัิงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2552   เปนผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552  มีผลการดําเนินงาน ตาม
ภารกิจหลัก และผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตริาชการ 4 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
ดังน้ี 
 
2.1 การดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก แบงตามโครงสรางการบริหารของกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ ออกเปน 8 งาน  ประกอบดวย 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานอาคารและสถานที ่
3. งานซอมบํารุง 
4. งานยานพาหนะ 
5. งานสวนและรกัษาความสะอาด 
6. งานรักษาความปลอดภัย 
7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
8. งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 

 
2.1.1 งานบริหารและธุรการ  

ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในการสนับสนนุใหการปฏิบตัิงานของกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ เกี่ยวกบั สารบรรณ การเจาหนาที่ การเงิน บัญช ีพัสดุ การจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ  
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก ม.ก. และเทคนิคคอมพิวเตอร และงานอื่น ๆ โดยแบงการบริหารงาน
ออกเปน 10 หนวย  และมีผลการปฏิบตังิานดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-2 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

หนวยนับ จํานวน 

1. หนวยสารบรรณ เรื่อง/ครั้ง/ฉบับ 124,728/431,709/6,741 
2. หนวยการเจาหนาที่ เรื่อง/ครั้ง/ฉบับ 85/663/13,549 
3. หนวยการเงิน เรื่อง/ครั้ง 1,043/7,431 
4. หนวยบัญชี เรื่อง/ครั้ง 5,819/1,446 
5. หนวยจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาสาธารณูปโภค เรื่อง 10,170 

6. หนวยพัสดุ เรื่อง 19,057 
7. หนวยงบประมาณ เรื่อง/ครั้ง 156/333 
8. หนวยทะเบียนขอมูลและบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เรื่อง/ครั้ง 37,025/21,237 
9. หนวยเทคนิคคอมพิวเตอร เรื่อง 3,246 

10. หนวยประชาสัมพันธ  ฉบับ/แผน 10/7500 

 
อน่ึง ในการบริหารจัดการ และใหบริการของงานบริหารและธุรการดงักลาว ซ่ึงในหนวยทะเบียน

ขอมูลและบัตรอนุญาตผานเขาออก มก. ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 มีเงินรายได
คาธรรมเนียมบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เปนเงิน 426,800 บาท และมีผูใชบริการ ดังน้ี 
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รูปภาพที่  2-1  จํานวนผูใชบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. 

ลําดับ ผูใชบริการ จํานวน (คน) 

1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 859 

2 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 308 

3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 838 

4 ผูปกครอง 2,456 

5 บุคคลภายนอก 312 

 รวม 4,773 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-3 

2.1.2 งานอาคารและสถานที ่
ทําหนาที่ใหบริการและดูแลซอมบํารุงรักษาอาคารหอประชุมใหญ อาคารศูนยเรยีนรวม 1 

อาคารศูนยเรยีนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 อาคารพุทธเกษตร  อาคารศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ  
หนวยบานพักสวัสดิการฯ  และอาคารวิจัยและพัฒนา  โดยแบงการบริหารงานออกเปน 9 หนวย   
และมีผลการปฏิบัติงานดังน้ี  
 

ลําดับ ประเภทของงาน หนวยนับ จํานวน 

1. หนวยธุรการและพัสดุ เรื่อง 2,453 
2. หนวยบริการหอประชุมใหญ ครั้ง 55 
3. หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม  1 ชั่วโมง/คน 17,623 ชม./2,001,750 คน 

4. หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม  2 ชั่วโมง/คน 7,600 ชม./218,290 คน 

5. หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม  3 ชั่วโมง/คน 24,680 ชม./4,482,000 คน 

6. หนวยบริการอาคารพุทธเกษตร ครั้ง 272 
7. หนวยบานพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร เรื่อง 530 
8. อาคารวิจัยและพัฒนา ครั้ง 177 
9. หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม 4 ชั่วโมง/คน 53,720/ 2,100,000 

 
2.1.3 งานซอมบํารุง 

ทําหนาที่ดูแลและบํารุงรักษา  ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลยั อาทิ รถยนต ไฟฟา 
ประปา โทรศพัท ระบบเชื่อมโลหะ ระบบปรับอากาศ ถนน โตะ เกาอ้ี ประตู หนาตาง อาคาร ระบบบําบัด
นํ้าเสีย  และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  ซ่ึงแบงออกเปน 10 หนวย และมีผลการปฏิบตังิานดังน้ี  

 
ลําดับ ประเภทของงาน หนวยนับ จํานวน 

1. หนวยธุรการและพัสดุ เรื่อง 3,291 
2. หนวยชางเครือ่งยนต เรื่อง 1,213 
3. หนวยชางกอสราง เรื่อง 565 
4. หนวยชางไฟฟา เรื่อง 529 
5. หนวยชางประปา เรื่อง 331 
6. หนวยชางโทรศัพท เรื่อง 267 
7. หนวยชางเชื่อมโลหะ เรื่อง 202 
8. หนวยชางปรับอากาศ เรื่อง 82 
9. หนวยชางอิเลก็ทรอนิกส เรื่อง 29 
10. หนวยบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย เรื่อง 73 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-4 

2.1.4 งานยานพาหนะ 
ทําหนาที่ใหบริการรถยนตสวนกลางและเครื่องจักรกล  รถสวัสดกิาร  ควบคุมและสรุป

รายงานการเบิกจายวัสดุเชือ้เพลิงและหลอลื่น  ดําเนินการดานการจดทะเบียน  การโอน  การตรวจ
สภาพ  การตอภาษี  การจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนต การแกไขเปลีย่นแปลงลักษณะรถ  และ
การประกันภัยรถยนตของสวนกลางและรถสวัสดิการ   งานดานธุรการและพัสด ุ  สนับสนุนการบริหาร
จัดการ ตามนโยบาย และภารกิจ ของมหาวิทยาลยั     โดยแบงการปฏิบัตงิานออกเปน  5 หนวย  และมี
ผลการปฏิบตังิานดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน 

หนวยนับ จํานวน 
หมายเหตุ 

1. หนวยธุรการและพัสดุ ครั้ง 2,346  
2. หนวยบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล ครั้ง 2,139  
3. หนวยรถสวัสดิการ ครั้ง 937  
4. หนวยทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัย ครั้ง 392  
5. หนวยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ครั้ง 1,205  

 
2.1.5  งานสวนและรักษาความสะอาด    

ทําหนาที่ดานการบํารุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาด การเพาะชําไมดอก ไมประดับ 
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และการเก็บขยะ ตกแตงสถานทีง่านพิธี และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายแบงการ
ปฏิบัติงานออกเปน  5 หนวย  และมีผลการปฏิบัติงานดังน้ี 

หนวยงาน ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 

1.หนวยธุรการและพัสดุ    
   1.1 รับเอกสาร ครั้ง/เรื่อง 669  
   1.2 รับสงหนังสือ ครั้ง/เรื่อง 884  
2.หนวยเรือนเพาะชําและไมประดับ    
   2.2 งานขยายพันธุไมดอกไมประดับ กระถาง 19,325  
3.หนวยรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย    
   3.1 การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน มก. 39 จุด ครั้ง 312  
    ตัน/กิโลกรัม 2,611.8/2,611,800  
4.หนวยดูแลและตกแตงสวน    
   4.1 จัดสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับ หนวยงาน 89  
   4.2 ดูแลตัดแตงสนามหญาพื้นที่สวนกลาง ครั้ง 96  
   4.3 งานปรบัปรุงสภาพภูมิทัศนภายใน มก. ครั้ง 2   
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หนวยงาน ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 

5. หนวยบํารุงรักษาบริเวณ    
   5.1 งานโครงการ โครงการ 10  
   5.2 งานปรบัปรุงพื้นที่ซอมแซมพืน้ผิวจราจร ครั้ง 11  
   5.3 งานปรบัปรุงพื้นที่ปูทางเดินเทา ครั้ง 8  
   5.4 งานควบคุมดูแลการขดุลอกระบายน้ํา และ ครั้ง 4  
        กําจัดวัชพืชตามคูน้ําโดยรอบวิทยาเขต    
   5.5 งานอืน่ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ครั้ง 12  
6.งานขอความอนุเคราะห    
   6.1 ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ ครั้ง/หนวยงาน 23/16 16 หนวยงาน 
   6.2 ขอความอนุเคราะหตัดแตงตนไม ครั้ง/หนวยงาน 17/17 17 หนวยงาน 
   6.3 ขอความอนุเคราะหยมืไมดอกไมประดับ ครั้ง/หนวยงาน 14/12 12  หนวยงาน 
   6.4 ขอความอนุเคราะหพนัธุพุทธรักษา ครั้ง 10  
   6.5 ขอความอนุเคราะหทิง้เศษวัสดุ ขยะกิ่งไม และดิน ครั้ง/หนวยงาน 138/21  
        บริเวณจุดทิ้งขยะ ซ. พหลโยธิน 45    

 
สรุปปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ ภายใน มก.  

เดือน ปริมาณขยะ(กิโลกรัม)/เดอืน 
ตุลาคม         2551 172,000 
พฤศจิกายน   2551 204,280 
ธันวาคม       2551 216,460 
มกราคม       2552 209,760 
กุมภาพันธ    2552 224,340 
มีนาคม        2552 211,930 
เมษายน       2552 157,680 
พฤษภาคม    2552 182,160 
มิถุนายน       2552 254,950 
กรกฎาคม     2552 262,000 
สิงหาคม       2552 247,700 
กันยายน      2552 268,540 

รวม 2,611,800 

 
ที่มา : ใบชั่งนํ้าหนัก สถานีขนถายมูลฝอย  แขวงออเงิน  สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร 
(ในแตละวันทีท่ิ้งขยะ) 
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รูปภาพที่ 2-2  สรุปปริมาณขยะที่จัดเก็บภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
2.1.6  งานรกัษาความปลอดภัย 

มีหนาที่ในดานการรกัษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบ 
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถงึการควบคุมการใหบริการของกลุมรถจักรยานยนต
บริการ ควบคุมหาบเรแผงลอยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   และใหบริการในดานอ่ืน ๆ ตามที่
ไดรับการรองขอ   โดยแบงการดําเนินงานออกเปนหนวย 9 หนวย มีผลการปฏิบตัิงานดังน้ี 
 

ผลการดําเนินงาน หนวยงาน 
หนวยนับ จํานวน 

รายได 
(บาท) 

1.  หนวยธุรการและพัสดุ เรื่อง 18,328  

2.  หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 ครั้ง 220  

3.  หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2 ครั้ง 220  

4.  หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3 ครั้ง 225  

5.  หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4 ครั้ง 225  

6.  หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5 ครั้ง 225  

7.  หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6  ครั้ง 329  

8. หนวยบังคับการและสนับสนุนการปฏิบัติการ ครั้ง 1,450  

9.  หนวยบริการวิทยุคมนาคม ครั้ง 2,137  
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ผลการดําเนินงาน หนวยงาน 
หนวยนับ จํานวน 

รายได 
(บาท) 

10. และปฏิบัติงานอื่นๆ ประจําวัน ดังนี้    

     -  รับแจงเหตุและบันทึกประจําวัน ครั้ง 74  

     -  มีอุบัติเหตุภายใน มก. ครั้ง 46  

     -  ปรับผูฝาฝนระเบียบการล็อคลอรถยนต ครั้ง 1,813 181,300 
     -  ปรับผูฝาฝนระเบียบหาบเร แผงลอย  และลอเลื่อน ครั้ง 13,500 27,000 
     -  ปรับผูฝาฝนระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง ครั้ง - - 

 

2.1.7 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
ทําหนาที่ใหบริการซอมแซม สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน  

ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบสขุาภิบาล  เครื่องมือ เครื่องจักร  เครื่องใชไฟฟา  
อาคารและสถานที่และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆที่อยูในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต  และงานที่ไดรับ
หมอบหมายจากผูบังคับบญัชา  ซ่ึงมีพ้ืนทีในเขตความรับผิดชอบ  ประมาณ 57 ไร  โดยแบงอาคาร 
ตาง ๆ ดังน้ี 

1. อาคารหอพักนสิิต ชาย  หญิง จํานวน 18  หลัง 
2. ลานกีฬาในหอพักนิสิต  จํานวน   6  สนาม 
3. เรือนรับรองหอพักนิสิตหญิง จํานวน   2  หลัง 
4. อาคารกิจกรรมนิสิต จํานวน   6  หลัง 
5. อาคารที่ทําการกองกิจการนสิิต จํานวน   1  หลัง 
6. อาคารปมน้ํา จํานวน   4  หลัง 
7. อาคารโรงบําบดัน้ําเสีย จํานวน   1  หลัง 
8. อาคารสถานพยาบาล มก. จํานวน 1 หลัง 

 

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  แบงออกเปน 9 หนวย  มีผลการปฏิบัติงานดังน้ี 
 

ผลการดําเนินงาน หนวยงาน 
หนวยนับ จํานวน 

หมายเหตุ 

หนวยธุรการและพัสดุ  4,985  
หนวยชางไม  989  
หนวยชางประปา   713  
หนวยชางไฟฟา  921  
หนวยชางเชื่อม  97  
หนวยชางปูน  69  
หนวยชางสี  16  
หนวยชางโครงการ  38  
หนวยชางเขียนแบบ  10  
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  43  
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2.1.8  งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 
 ทําหนาที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  อาคารสารนิเทศ 50 ป 
อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 อาคารจอดรถบางเขน ให
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสดุตอมหาวิทยาลัยฯ มาก
ที่สุด  งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ  แบงออกเปน 1 หนวย  5 อาคาร และมีผลการปฏิบตังิาน ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ แผนงาน 
  หนวยนับ จํานวน รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 
 1.  หนวยธุรการและพัสดุ เรื่อง 14,696   
 2. อาคารจักรพันธเพ็ญศิร ิ ครั้ง 1,964 523,000.00 1,200,220.00 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ป ครั้ง 52,792 915,250.00 11,542,962.64 
 4.  อาคารสวัสดิการ มก. ครั้ง 46,484 4,371,625.00 1,657,099.01 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ครั้ง 24,680 6,241,932.65 2,423,906.83 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน ครั้ง 22,289  704,473.21 1,017,964.58 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศวาน 2   1,093,357.08 366,583.16 

รวมเปนเงิน   13,849,637.94 18,208,736.22 
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รายได รายจาย

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ

อาคารสารนิเทศ 50 ป

อาคารสวัสดิการ มก.

อาคารจอดรถงามวงศวาน 1

อาคารจอดรถบางเขน

อาคารจอดรถงามวงศวาน 2

 
 

รูปภาพที่ 2-3  สรุปรายได - รายจายของอาคาร  
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2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนินตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ระหวางวันที่ 1 ตลุาคม 2551 – 30 
กันยายน 2552 ตามแผนกลยุทธ ดังนี้ 

 
กลยุทธ 

2  
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุงเนน
การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        

ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ 
(บาท)  

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง 

ปญหา/
อุปสรรค 

1. โครงการพัฒนาความรู ทักษะใหเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่          

1.1 
 
 
 

สงเสริมใหบุคลากรสาย
สนับสนุน ใหศึกษาตอ ประชุม/
สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพิ่มพูน
ความรูในการปฏิบัติหนาที่ 

1. จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา 

 60 คน 
 
 
 

1) สงบุคลากรเขารับการอบรม/ 
สัมมนา/ประชุม จํานวน 27 โครงการ 
2) สงบุคลากรไปศึกษาดูงานจํานวน 5 
โครงการ   

 รายงานประจําป 
 
 
   

        
3) กองยานพาหนะฯ จัดอบรมพัฒนา
บุคลากร จํานวน 1 โครงการ 

 
    

        
4) อนุญาตใหบุคลากรลาศึกษาตอ
จํานวน 8 โครงการ      

        
5) สงบุคลากรเขาปฐมนิเทศจํานวน 4 
โครงการ      

        รวม 45 โครงการ  404,360      
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ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ 
(บาท)  

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง 

ปญหา/
อุปสรรค 

  
  

2) จํานวนโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

10 โครงการ 
 

2) สงบุคลากรเขารับการอบรม/
สัมมนา/ประชุม จํานวน  97  คน  รายงานประจําป   

  

  

 3) ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
ที่เขารวม 

รอยละ 80 
 
 

3) บุคลากรที่เขารวมอบรมใน
โครงการที่กองยานพาหนะฯ จัดเอง มี
ความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 82.1      
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กลยุทธ 3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสที่มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดยีวกัน โดยพัฒนาระบบงาน
ดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรในตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ
ผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 

ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ (บาท)  เอกสาร/ 
หลักฐานอางอิง 

ปญหา/
อุปสรรค 

 1 
 
 

การทําบัตรอนุญาตผานเขา-
ออก มก. 
 

1) จํานวนกระบวนงานที่ลด
ขั้นตอน 
 

1 โครงการ 
 
 

1) มีการใหบริการทําบัตรอนุญาต 
ผานเขา-ออก มก. เบ็ดเสร็จ  
ณ จุดบริการ ไมเกิน 5 นาที    

    2)มีรายไดคาธรรมเนียมฯ  426,800 

รายงานประจําป 
 
 
  

2 
 
 
 

โครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม มก. ประจําป  
 
 

1) จํานวนนิสิตและ 
บุคลากรที่เขารวมโครงการ 
 
 

11,000 
 
 
 

1) มีจํานวนบุคลากร นิสิต นักเรียน 
ครู ผูปกครองนักเรียนสาธิต และ
หนวยราชการภายนอก เขารวม 
27,963 คน    

    2) มีรายจายเปนเงิน 387,000 

รายงานประจําป 
 
 
 
  

1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 6 ลานบาท 1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 8,039,762.94  รายงานประจําป  
2) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

2 โครงการ 
 

2) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 3 โครงการ 1,639,427.00   

3 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
ใหบริการอาคารจอดรถ มก. 
 
 
 
 

3) จํานวนกระบวนงาน   
ที่ลดขั้นตอน 
 

1 โครงการ 
 
 

3) มีการจัดเก็บคาที่จอดรถโดยการ
ใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ 
จํานวน 1 โครงการ    
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ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ (บาท)  เอกสาร/
หลักฐานอางอิง 

ปญหา/
อุปสรรค 

1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 1 ลานบาท 1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 1,650,040 รายงานประจําป  4 
 
 

โครงการพัฒนาการ
ใหบริการหองประชุม/
สัมมนา 

2) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

3 โครงการ 
 

2) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 6 โครงการ 

2,895,414 
   

5 
 
 

โครงการกิจกรรม 7 ส 
 
 

1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 
 
 

100,000 บาท 
 
 

1) มีการจําหนายพัสดุ 1 ครั้ง มี
รายได รวมกับงบประมาณที่ไดรับ 
2) มีการทําลายเอกสาร 1 ครั้ง 

141,300 
 
 

รายงานประจําป 
 
  

 6 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทํา 
ขาวประชาสัมพันธ 
กองยานพาหนะฯ 
 
 
 

1) จํานวนขาว 
ประชาสัมพันธทางเว็บไซด
ของกองฯ 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

1) จํานวนขาวประชาสัมพันธทางเว็บ
ไซดของกองฯ จํานวน 192 เรื่อง 
2) จํานวนขาวประชาสัมพันธ 
ที่จัดทําเปนเอกสารเผยแพร 
ประจําเดือน จํานวน 12 ฉบับ/ 
960 แผน 

9,600 
 
 
 
 
  

รายงานประจําป 
 
 
 
 
   

1) จํานวนนิสิตและบุคลากร 
ที่เขารวมโครงการ  

120 
 

1) มีบุคลากรและนิสิตเขารวม
โครงการ จํานวน 150 คน 61,067 

รายงานประจําป 
   

7 
 
 
  

โครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม ณ พุทธมณฑล 
 
  

2)ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวม 

 รอยละ 80 
 

2) บุคลากรที่เขารวมฯ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก รอยละ 98.1      

 8 
 
 
 

พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่สวนกลางมก 
ของงานรักษาความ
ปลอดภัย 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 
 
 

3 
 
 
 

1) พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่สวนกลางจํานวน  8 
โครงการ 
 

 
  

11,188,147.00  

รายงานประจําป 
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ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ (บาท)  เอกสาร/
หลักฐานอางอิง 

ปญหา/
อุปสรรค 

9  
 
 

โครงการพัฒนาการ
ใหบริการรถโดยสาร
สวัสดิการ  

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 
 

2 โครงการ 
 
 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 4 โครงการ 
 

19,408,645 รายงานประจําป 
 
  

10 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
ใหบริการรถสวนกลาง 
 
 

1) จํานวนรถสวนกลางที่
ใหบริการ 
 
 

60 คัน 
 
 
 

1) มีจํานวนรถสวนกลางที่ใหบริการ 
จํานวน 67 คัน  
2) มีการซอมแซมรถใหสามารถ
บริการไดตลอดเวลามีรายจาย 

1,934,576 รายงานประจําป 
 
 
  

11 
 
 

โครงการพัฒนาการ
ใหบริการอาคารเรียน
สวนกลาง 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 
 

3 โครงการ 
 
 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 6 โครงการ 
 

4,701,920 รายงานประจําป 
 
  

12 
 
 
 

พัฒนาระบบการจราจร
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก.
ของงานรักษาความ
ปลอดภัย 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 
 
 

3 
 
 
 

1) พัฒนาระบบปายจราจรภายใน 
มก. จํานวน 4 โครงการ 
 
 

     12,770 
 
 
  

รายงานประจําป 
 
 
   

 13 
 
 
 

พัฒนาสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนภายในอาคาร และ
พื้นที่สวนกลาง มก. ของ
งานสวนฯ/งานซอมบํารุง 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 
 
 

3 
 
 
 

1) พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ภายในอาคารและพื้นที่สวนกลาง 
มก. จํานวน 9 โครงการ 
 

    1,461,784.00 
 
 
  

รายงานประจําป 
 
 
   

 14 
 
 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก. 
ของงานซอมบํารุง 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 
 

3 
 
 

1) พัฒนาระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายใน มก. จํานวน 4 โครงการ 
 

       427,302.00 
 
  

รายงานประจําป 
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ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ (บาท)  เอกสาร/
หลักฐานอางอิง 

ปญหา/
อุปสรรค 

15 
 

โครงการพัฒนาการ
ใหบริการอาคารกิจการนิสิต 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

2 โครงการ 
 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 3 โครงการ 

143,833 
 

รายงานประจําป 
  

 16 
 

โครงการพัฒนาการ
ใหบริการอาคารสวัสดิการ 

1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 
 

4 ลานบาท 
 

1) จํานวนรายไดที่ไดรับ 
 

4,371,625 
  

รายงานประจําป 
   

  
2) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

2 โครงการ 
 

2) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 2 โครงการ 821,971   

 17 
 

โครงการสนับสนุนงานพิธี
สวนกลาง มก.  

 1) สนับสนุนการจัดงานพิธี
สวนกลาง 

 6 งาน 
 

1) สนับสนุนการจัดงานพิธีสวนกลาง 
จํานวน 13 งาน   

 รายงานประจําป 
   

 18 
 
 

โครงการสนับสนุนงานพิธี
การสวนกลาง  
 

1) สนับสนุนงานพิธีตาง ๆ 
ของหนวยงานภายใน มก. 
 

10 ครั้ง 
 
 

1) สนับสนุนงานพิธีตาง ๆ ของ 
หนวยงานภายใน มก.  
จํานวน 49 ครั้ง  

รายงานประจําป 
 
   

19  
 

โครงการประหยัดพลังงาน
ของกองยานพาหนะฯ 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

2 โครงการ 
 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 3 โครงการ  

รายงานประจําป 
  

20 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จํานวนฐานขอมูลที่ไดรับ
การพัฒนา 

2 ฐาน 
 

1) จํานวนฐานขอมูลที่ไดรับการ
พัฒนา จํานวน 3 ฐาน    

  
2) จํานวนขอมูลที่เผยแพร
ในเว็บไซด 

12 เรื่อง 
 

2) จํานวนขอมูลที่เผยแพรในเว็บไซด 
จํานวน 15 เรื่อง  

รายงานประจําป 
  

21 
 

โครงการแกไขปญหาโลก
รอนและลดมลพิษ 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

4 โครงการ 
 

1) จํานวนโครงการที่ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 7 โครงการ  

รายงานประจําป 
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กลยุทธ 
4 

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการ
ในเชิงพาณิชยการพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษาจัดเก็บขอมูลประวัติและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกได
อยางรวดเร็วและครบถวน 

        

ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ 
(บาท)  

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง 

ปญหา/อุปสรรค 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ           
1 
 
 

พัฒนาการใหบริการวิชาการของ
งานสวนฯ 
 

1) จํานวน
โครงการที่
ใหบริการ 

1 
 
 

1) จํานวนโครงการที่ใหบริการ 
จํานวน 1 โครงการ 
  

รายงานประจําป 
 
   

   
2) จํานวนรายได
ที่เพิ่มขึ้น 

   100,000  
 

2) จํานวนรายไดที่ไดรับ  
 

 171,000 
     

โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม             
2 
 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จํานวนโครงการ 
 

7 โครงการ 
 

1) จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 12 โครงการ 

792,129 
 

รายงานประจําป 
   

3 
 
 
 

บริการเผยแพรขอมูลโครงการ
แกไขปญหาโลกรอนและลด
มลพิษ 
 

1) จํานวน
บุคลากร นิสิตและ
ประชาชนทั่วไป
เขาศึกษาดูงาน 

200 คน 
 
 
 

1) จํานวนบุคลากร นิสิตและ
ประชาทั่วไป เขาอบรม ศึกษาดู
งาน จํานวน 511 คน    

  

2) จํานวน
โครงการที่มีบุคคล
เขาศึกษาดูงาน 

2 โครงการ 
 
 

2) จํานวนโครงการที่บุคคลเขา
ศึกษาดูงาน จํานวน 5 โครงการ 
  

รายงานประจําป 
 
  

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-16 

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ 
และสายสนบัสนุนวิชาการ โดยมุงเนนการพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบคุลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย 

 
โครงการพัฒนาความรู ทักษะใหเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที ่ 
 

การอบรม/สัมมนา/ประชุม  
 

  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาบุคลากร โดยไดจัดสงบุคลากรเขารบัการอบรม สัมมนา ประชุม ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นางปราณี  เทียนเมืองปก 
นางสาคร  พงษนิล 
นางวราศรี  ศรีวุฒิชาญ 
นายยงยุทธ  เปยมขําดี 
นายสมศักดิ์  รักสนิท 
นายอัศวิน  ศิริธรรม 
นายวิเชียร  คนฟู 
นายอดิศร  ศิริสุรักษ 
นายวิชัย  มินสุวรรณ 
นายคงกฤช  รักษสังข 

โครงการสัมมนา"การ
เตรยีมความพรอมเมื่อ 
มก. เปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ" 

สภาขาราชการ  กองกลาง 7-ต.ค.-51 ครึ่งวัน 3 0 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-17 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2 นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง 
นายวิโรจน  พวงพิกุล 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม
ผลการบริหารงาน
ระดับสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน 

สถานีตํารวจนครบาลบางเขน 30-ต.ค.-51 ครึ่งวัน 5 0 

3 นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง 
นายวิโรจน  พวงพิกุล 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม
ผลการบริหารงาน
ระดับสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน 

สถานีตํารวจนครบาลบางเขน 20-พ.ย.-51 ครึ่งวัน 5 0 

4 นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต 
นางสุมาลี  ภูรัตน 

โครงการสัมมนาการ
จัดการความรูการจัด
จาง ป งบประมาณ

พ.ศ. 2552  

กองคลัง 21-พ.ย.-51 ครึ่งวัน 3 0 

5 นายสมศักดิ์  รักสนิท 
นายมานพ  เทียนเมืองปก 

โครงการสัมมนา 
"กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงเชิงบรูณา
การ ERM-Intergrated 

Framework" 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 25 พ.ย.51 ครึ่งวัน 3 0 

 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-18 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

6 นายสมศักดิ์  รักสนิท 
นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล 
นายมานพ  เทียนเมืองปก 
นายอัศวิน  ศิริธรรม 
นายสมชาย  จกะวัฒนากุล 
นายวิเชียร  คนฟู 
นายวิเชียร  ลอมวงค 
น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นางสาคร  พงษนิล 
นางสุกัญญา  อินทอง 
นางชลธิชา  ปณิธิกุล 
นายศรราม  รักสกุล 

เขารวมพิจารณาตดัสิน
โครงการรางวัล

คุณภาพ มก ครั้งที่ 2 

สํานักประกันคุณภาพ 28 พ.ย.51 ครึ่งวัน 3 0 

7 นายตั๋น  นิลมาติ สัมมนา" IP 
Cammera/CCTV ยี่หอ 

HIKVISION สินคา
มาตรฐานโลก สูวิกฤต 

เศรษฐกิจ ป 2009" 

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด 2-ธ.ค.-51 ครึ่งวัน 5 0 

8 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นางสุกัญญา  อินทอง 

โครงการสัมมนา
ผูบริหาร มก.  
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

กองการเจาหนาที่ 16-17 ธ.ค.51 2 วัน 3 0 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-19 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

9 นายมานพ  เทียนเมืองปก 
นายวิเชียร  ลอมวงค 
นายอดิศร  ศิริสุรักษ 

ประชุมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการ
ปองกันอัคคีภัย 

สํานักงานเขตจตุจักร 13-ม.ค.-52 ครึ่งวัน 5 0 

10 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 
นายศรราม  รักสกุล 

ประชุม "การถายทอด
ตัวชี้วัดสู คณะ สถาบัน 

และสํานัก" 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 

(ก.พ.ร) 

15 ม.ค.52 ครึ่งวัน 3 0 

11 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 
นายศรราม  รักสกุล 

สัมมนา"โครงการ
ปรับปรุงการจัดทํา
รายงานการประกัน
คุณภาพภายใน มก. 
ภายหลังจากการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําป 2551 

สํานักประกันคุณภาพ 21-ม.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

12 นายมานพ  เทียนเมืองปก 
นายนิพนธ  ปานสอน 

โครงการสัมมนา "การ
ปรับปรุงกระบวนงาน
เพื่อเพิ่มคุณภาพ" 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ 

(ก.พ.ร) 

10-ก.พ.-52 ครึ่งวัน 3 0 

13 นางปราณี  เทียนเมืองปก 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 
น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ 
นายฉัตรชัย  ดานกลาง 

โครงการสัมมนา
เครือขายผูปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล

ประจําป 2552 

กองการเจาหนาที่ 3-มี.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-20 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

14 น.ส.นิตยา  ขันทอง ประชุมใหญสามัญ

ประจําป พ.ศ. 2552 
กองการเจาหนาที่ 20-พ.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

15 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นายวรชิต  สุวรรณประสาท 
น.ส.ปรียารัตน  ทิมเจริญ 

สัมมนาการจัด
สวัสดิการภายใน มก. 

คณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

19-20 มิ.ย. 52 2 วัน 3 0 

16 น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 
นายฉัตรชัย  ดานกลาง 

สัมมนาเครือขาย
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบริหารงานบุคคล

ประจําป 2552 

กองการเจาหนาที่ 10-มิ.ย.-52 ครึ่งวัน 3 0 

17 น.ส.นิตยา  ขันทอง 
นายวิเชียร  คนฟู 
นายคงกฤช  รักษสังข 
นายยงยุทธ  เปยมขําดี 
นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล 
นายพัลลภ  พรหมพา 
นางพิไลพร  จินดารักษน.ส.
ดวงกมล  ขุนทอง 
น.ส.ณัชชา  หาทรัพย 
นายปรัชญา  ปณิธิกุล 
วาที่ ร.ต.ทัศวรา  ฉัตรวไิล 
นายทศพล  ขวัญจิตต 

สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและชวย

วิชาการ 

กองการเจาหนาที่ 19-มิ.ย.-52 ครึ่งวัน 3 0 

 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-21 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

  วาที่ ร.ต.หญิงสายฝน มนตอุน 
นางรัตติกร  โพธิ์นิ่มแดง 
น.ส.ศิริญญา  รักสนิท 
นายไพรัช  ศรีทองทรัพย 
นายมาโนชย  คงเล็ก 
นายวิเชียร  ลอมวงค 
น.ส.พนิดา  ประสารสี 
นายปยะพงษ  บุญกัน 
นายอานนท  อินทแพทย 

สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและชวย

วิชาการ 

กองการเจาหนาที่ 19-มิ.ย.-52 ครึ่งวัน 3 0 

18 นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง 
นางวราศรี  ศรีวุฒิชาญ 
นางปราณี  เทียนเมืองปก 
นางสาคร  พงษนิล 
นายวิเชียร  คนฟู 
นางสุกัญญา  อินทอง 
น.ส.วันดี  เพิ่มทวีทรัพย 

ฟงเสวนา "ทําไมตอง
ใหความสําคัญกับเรื่อง
การเงินการบัญชี" 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 13-ก.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

19 นายฉัตรชัย  ดานกลาง กรอกขอมูลการจัด
เสวนาวิชาการ 

กองบริการวิชาการ 1 มิ.ย. 52-30 พ.ค. 

53 
12 เดือน 3 0 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-22 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

20 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นางวราศรี  ศรีวุฒิชาญ 
นางปราณี  เทียนเมืองปก 
นางสาคร  พงษนิล 
นายพัลลภ  พรหมพา 
นายยงยุทธ  เปยมขําดี 
นายวิเชียร  คนฟู 
นายมานพ  เทียนเมืองปก 
นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล 
นายปรีชา  เกื้อแกว 
นายวิเชียร  ลอมวงค 
นายเพิ่มยศ  ชัยขวัญ 
นายวิชัย  มินสุวรรณ 
นายประกาศิต  สุมแกว 
นายอดิศร  ศิริสุรักษ 
นายคงกฤช  รักษสังข 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 
นายฉัตรชัย  ดานกลาง 
น.ส.พัชรินทร  จรจัด 

โครงการบรรยาย

พิเศษ เรื่อง "การปรับ
ระบบบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
(ซีเปนแทง) ครั้งที่ 2 

กองการเจาหนาที่ 28-ส.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-23 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มา
ของคาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

21 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 

การเขารวมรับการประเมิน
คุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําปการศึกษา2551 

สํานักประกันคุณภาพ 31-ส.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

22 นายสมศักดิ์  รักสนิท 
นายสนิท  ปนประดับ 

โครงการสัมมนา เรื่อง "การ
เตรียมตัวกอนเกษียณ" 

กองการเจาหนาที่ 2-4 ก.ย. 52 2 วัน 3 0 

23 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 

การเขารวมรับการประเมิน
คุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักประกันคุณภาพ 3-ก.ย.-52 ครึ่งวัน 3 0 

24 น.ส.สุมาลี  ภูรัตน 
นางสาคร  พงษนิล 
นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต 
น.ส.สุชีพ  จันทอง 

กิจกรรมรองเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงสดุดี
มหาราชาเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

กองการเจาหนาที่ 9-ก.ย.-52 2.5 ชม. 3 0 

25 นางปราณี  เทียนเมืองปก 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 
นายฉัตรชัย  ดานกลาง 

สัมมนาเครือขาย
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลประจําป 

2552 ครั้งที่3 

กองการเจาหนาที่ 23-ก.ย.-52 ครึ่งวัน 3 0 

26 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นางสุกัญญา  อินทอง 

สัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห
และวางแผนอัตรากําลัง" 

กองการเจาหนาที่ 28-ก.ย.-52 1 วัน 3 0 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-24 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

27 นางสาคร  พงษนิล 
นางปราณี  เทียนเมืองปก 
นายยงยุทธ  เปยมขําดี 
นายสมศักดิ์  รักสนิท 
นายอัศวิน  ศิริธรรม 
นายวิชัย  มินสุวรรณ 
นายพรณรงค  รุงกรุด 

รวมงาน "นนทรีสีทอง 52" กองการเจาหนาที่ 28-ก.ย.-52 1 วัน 3 0 

      รวมเปนเงิน 0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-25 

  การศึกษาดูงาน 
   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาบุคลากร โดยไดจัดสงบุคลากรเขารบัศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 นายสมเจตน  จักษุรัตน ดูงาน "การตกแตงสถานที่  มูลนิธิโครงการหลวง 10-12 ธ.ค.51  2 วัน 5 0 

2 น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นายศรราม  รักสกุล 

ศึกษาดูงานโครงการ เยี่ยม
บานคุณภาพ ประจําป 2552 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักประกันคุณภาพ 12-14 มี.ค.52 3 วัน 2          7,200  
         7,200 

3 นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง 
นสพ.เสรี กุญแจนาค 
นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล 
นายวิเชียร  ลอมวงค 
น.ส.สุชีพ  จันทอง 
นายสมศักดิ์  รักสนิท 
นายจักรพงษ  จารุสาร 
นายเอนก  ศรีสังวาล 
นายประกาศิต  สุมแกว 
นายวิโรจน  พวงพิกุลน.ส.
ปรียารัตน  ทิมเจริญ 
น.ส.นิตยา  ขันทอง 
น.ส.ศิริญญา  รักสนิท 

โครงการศึกษาดูงานวิทยา
เขตกําแพงแสนและแขงขัน

กีฬา  ครั้งที่ 6 

วิทยาเขตกําแพงแสน 4-เม.ย.-52 1 วัน 2 33,790 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-26 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

  นางรัตติกร  กงเพชร 
นางชลธิชา  ปณิธิกุล 
น.ส.ดวงกมล  ขุนทอง 
นายทวีศักดิ์  อินทโชติ 
น.ส.พนิดา  ประสารสี 
นางพิไลพร  จินดารักษ 
น.ส.วันดี  เพิ่มทวีทรัพย 
น.ส.พัชรินทร  จรจัด 
น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ 
นายมณเฑียร  ศรีสังวาล 
นายไอสูรย รุกขชาต ิ
นายตั๋น  นิลมาติ 
นายปรัชญา  ปณิธิกุล 
นายฉัตรชัย  ดานกลาง 
นายชัยรัตน  นาหนอง 
น.ส.กฤษกร  ปรุงเมือง 
นางวัฒนา  เกษมโอภาส 
นางวิชชุตา  ทองพันชั่ง 
นางสุกัญญา  อินทอง 
นายไพรัช  ศรีทองทรัพย 
นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต 

โครงการศึกษาดูงานวิทยา
เขตกําแพงแสนและแขงขัน

กีฬา  ครั้งที่ 6 

วิทยาเขตกําแพงแสน 4-เม.ย.-52 1 วัน 2  

 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-27 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

 นายศรราม  รักสกุล 
นายประเพลิน เ กษมโอภาส 
นายสุรเกียรติ  โตศะสุข 
นายนิพนธ  ปานสอน 

โครงการศึกษาดูงานวิทยา
เขตกําแพงแสนและแขงขัน

กีฬา  ครั้งที่ 6 

วิทยาเขตกําแพงแสน 4-เม.ย.-52 1 วัน 2  

4 น.ส.สุจิณณา กรรณสูต 
นายบุญถิ่น  จรจัด 
นายไพรัช  ศรีทองทรัพย 
นายพรณรงค  รุงกรุด 
นายมาโนชย  คงเล็ก 

เยี่ยมชมกิจการโครงการ
สวนพระองค สวนจิตรลดา 

โครงการสวนพระองคสวน
จิตรดา 

6-ส.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

5 นายปรัชญา  ปณิธิกุล 
นายวิโรจน  พวงพิกุล 
นายชรินทร  สุขประทุม 
นายแมน  แซกั๊วะ 
นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล 

การแขงขันกีฬาบุคลากร 
สกอ.ครั้งที่ 28 " 
ปบทองเกมส" 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

1-8 พ.ค. 52 8 4 0 

      รวมเปนเงิน 48,190 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-28 

  การจัดพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเอง 
 

   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาบุคลากร โดยไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเอง ดังนี้ 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 น.ส.นิตยา  ขันทอง 
น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ 
นายฉัตรชัย  ดานกลาง 
นางสมสุข  เกษมกุล 
นางสาคร  พงษนิล 
นางสุกัญญา  อินทอง 
น.ส.สุมาลี  ภูระหงษ 
นางรัตนา  รุงกรุด 
น.ส.วันดี  เพิ่มทวีทรัพย 
นางสุมาลี  ภูรัตน 
นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต 
นางชลธิชา  ปณิธิกุล 
น.ส.ศิริญญา  รักสนิท 
นายศรราม  รักสกุล 
นายกฤษพิมาณ  หัสไทย 
นายมานพ  เทียนเมืองปก 

อบรม "โครงการพัฒนา
บุคลากรเชิงปฏิบัติการ 
ดานธุรการ การเงิน

และพัสดุ" 

กองยานพาหนะฯ 23-24 ธ.ค.51 1 วันครึ่ง 2 30,570 

 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-29 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

  น.ส.กฤษกร  ปรุงเมือง 
นายพงษศักดิ์  ทองกําเนิด 
นายฉัตรชัย  วิสุวรรณ 
นายปรัชญา  ปณิธิกุล 
นายวันชัย  ชมดง 
น.ส.ดวงกมล  ขุนทอง 
น.ส.พัชรินทร  จรจัด 
นางพิไลพร  จินดารักษ 
นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล 
น.ส.รัตติกร กงเพชร 
นายไอสูรย รกุขชาติ 
นายสนิท  ปนประดับ 
นายวิชัย  มินสุวรรณ 
นายยงยุทธ  เปยมขําดี 
นายอดิศร  ศิริสุรักษ 
นายบุญถิ่น  จรจัด 
นายมนไท  ปะกินําหัง 
นายโกวิท  ศิริสุรักษ 
นายมาโนชย  คงเล็ก 
นายตั๋น  นิลมาติ 
นายเกษมสันต  มาลัย 
นางวัฒนา  เกษมโอภาส 

      

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-30 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

 นายสุรินทร  แสงกระจาง 
นายวิญู  ตันทรรศนีย 
นายวิโรจน  พวงพิกุล 
น.ส.พจนีวรรณ  พงษเงิน 
นายปรีชา  นอยเหนี่ยง 

      

2 นายเอนก  ศรีสังวาล 
นายอานนท  อินทแพทย 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย

เบื้องตนรุนที่ 1 

กองยานพาหนะฯ 21-พ.ค.-52 1 วัน 2 2,400 

3 นายจักรพงษ  จารุสาร 
นายปยะพงษ  บุญกัน 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย

เบื้องตนรุนที่ 2 

กองยานพาหนะฯ 22-พ.ค.-52 1 วัน 2 2,400 

      รวมเปนเงิน 35,370 

 
การจัดอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเชงิปฏิบัติการ ดานธุรการ การเงินและพัสด"ุ  บุคลากรทีเ่ขารวมโครงการอบรม จํานวน 64 คน มีบุคลากรที่   

ตอบแบบสอบถามจํานวน 56 คน ผูเขาอบรมมีความเห็นตอการจัดโครงการอยูในระดับดีมาก รอยละ 82.1 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-31 

  การพัฒนาบุคลากรโดยอนุมัติใหลาศกึษาตอ 
 

  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาบุคลากร โดยไดอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ ดังนี้ 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 นางสุมาลี  ภูรัตน ลาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1-มิ.ย.50 เปนตนไป 4 ป 1  10,000  

2 น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ " " " 4 ป 1        10,000  

3 นายเพิ่มยศ  ชัยขวัญ ลาศึกษาตอ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท สถาบัน
การอาชีวศึกษา    ภาคกลาง 2 

1 มิ.ย.50-31 พ.ค.52 2 ป 1        20,000  

4 นายธวัชชัย  อองจันทร ลาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 1 มิ.ย.50-31 พ.ค.52 2 ป 1        25,000  

5 นายประเพลิน เ กษมโอภาส ลาศึกษาตอ บัณฑิตวิทยาลัย มก. 4 มิ.ย.50-3 มิ.ย.52 2 ป 1        40,000  

6 นายตั๋น  นิลมาติ ลาศึกษาตอ " " 2 ป "        40,000  

7 น.ส.สายฝน  ภูหนองโอง ลาศึกษาตอ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

24 มิ.ย.50 เปนตนไป 2 ป 1        44,000  

8 น.ส.ณัชชา  หาทรัพย ลาศึกษาตอ บัณฑิตวิทยาลัย มก. 3 มิ.ย. 51-2 มิ.ย. 53 2 ป 1        40,000  

      รวมเปนเงิน 229,000 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-32 

  การพัฒนาบุคลากรโดยการเขาปฐมนิเทศ 
 

   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาบุคลากร โดยสงบุคลากรเขาปฐมนิเทศ ดังนี้ 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม วันที่ไดรับการ
พัฒนา 

จํานวนวันที่ไดรับ
การพัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน (บาท) 

1 นายฉัตรชัย  ดานกลาง 
นายชลิต  ปญจเทพ 
นายวรชิต  สุวรรณประสาท 
นายคาย  พลโยธา 
น.ส.ดวงกมล  ขุนทอง 

ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยรุนที่ 

22 

กองการเจาหนาที่ 24-27 มี.ค. 52 4 วัน 3 5,400 
5,400 
5,400 
5,400 
5,400 

2 นายสมบัติ  เจริญ 
นายสุชีพ  แยมโคกสูง 
นายไอสูรย รุกขชาติ 
นายชรินทร  สุขประทุม 

ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยรุนที่ 

23 

กองการเจาหนาที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 52 4 วัน 3 5,400 
5,400 
5,400 
5,400 

3 นายมาโนชย  คงเล็ก 
นางพิไลพร  จินดารักษ 
น.ส.รัตติกร กงเพชร 
นางชลธิชา  ปณิธิกุล 
นายศรราม  รักสกุล 

ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยรุนที่ 

24 

กองการเจาหนาที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 52 4 วัน 3 5,400 
5,400 
5,400 
5,400 
5,400 

4 นายธเนศ  นุชนก 
นายวิชชุตา  ทองพันชั่ง 
นายวีรพัฒน  นามกระโทก 

ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยรุนที่ 

25 

กองการเจาหนาที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 52 4 วัน 3 5,400 
5,400 
5,400 

      รวมเปนเงิน 91,800 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-33 

นอกจากนั้นกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังมีการสงเสริมใหบุคลากรที่นอกเหนือจากตําแหนงที่เหมือนขาราชการ เขารวมอบรม/สัมมนา ศึกษา  
ดูงาน และพัฒนาในดานตาง ๆ ตามรายชื่อดังนี้ 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ศึกษาดูงาน       

1  นายระนินท  หอมหวล ดูงาน "การตกแตงสถานที่  
ณ จังหวัดเชียงใหม 

มูลนิธิโครงการหลวง 10-12 ธ.ค.51  2 วัน 5 0 

2 นายประพันธ  อินจาย 
น.ส.เหรียญ  ทีอุทิศ 
นายสุระ  ทารเพชร 
นายสมยศ  ชังมอญ 
นายสมยศ  เงินดี 
นายสุพัฒน  สติมั่น 
นายวิชิต  ออนละมูล 
นายแมน  แซกั๊วะ 
นายวิเชียร  เทพนอก 
นางสุภัทร  ปานสอน 
น.ส.นวนฉวี  มาลัย 
นายนิพนธ  บุญโปรง 
นายวิญญา  โพธิ์นาง 
นายศุภวัฒน  กระตายทอง 
นายระนินท  หอมหวน 

โครงการศึกษาดูงานและ
แขงขันกีฬา 

วิทยาเขตกําแพงแสน 4-เม.ย.-52 1 วัน 2 33,790 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-34 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

3 นายมานพ  ชีวะเจริญ 
นายสมาน  มวงงาม 
นายไพฑูรย  เหลาสีนาท 
นายสมชัย  หอมหวน 
นายวิชัย  เสมาสูงเนิน 
นายวิโรจน  จันทรงาม 
นายทนงศักดิ์  บุญฟก 

ศึกษาดูงานโครงการ
สวนพระองค สวนจิตรลดา 

โครงการสวนพระองค 
สวนจิตรลดา 

6-ส.ค.-52 ครึ่งวัน 3 0 

4 นายแมน  แซกั๊วะ การแขงขันกีฬาบุคลากร 
สกอ. ครั้งที่ 28 "ปบทอง

เกมส" 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

1-8 พ.ค. 52 8 4 0 

  อบรมโดยกองยานพาหนะฯ จัดเอง          

5 นายโกวิท  ศิริสุรักษ 
นางนันทธิมา  แฉงประเสริฐ 
น.ส.สุฑามาศ  พิมพา 
น.ส.ขนิษฐา  รุกขชาติ 
น.ส.ศยามน  ทองพันธ 
นางฉวีวรรณ  รัตนเรืองศรี 
น.ส.ทวีวรรณ  จันทรศักดิ์ 

อบรม "โครงการพัฒนา
บุคลากรเชิงปฏิบัติการ
ดานธุรการ การเงินและ

พัสดุ" 

กองยานพาหนะฯ 23-24 ธ.ค.51 1 วันครึ่ง 2 30,570 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

6 น.ส.สุภาภรณ  ปุรินันท 
นายเกษม  โพธิ์ชัย 
นายสําเริง  คิดสนอง 
นายสมควร  วนิชาคม 
นายอนันต  เพ็ชรชุมพล 
นายสุรชัย  โพธิ์รอด 
นายวรีพล  พัวพันประเสริฐ 
นายเชื้อ  เชิงฉลาด 
นายทรัพย  ขําสุนทร 
นายอดิศักดิ์  ผาเจริญ 
นายกิติศักดิ์  สุวัฒนภักดีพงศ 
นายสุรพศักดิ์  พึ่งสมบุญ 
นายประวิทย  แซซิ้ม 
นางสมคิด  สติมั่น 
น.ส.บังอร  เนื้อขํา 
นายธนากร  สังขมาลย 
นายรุงศักดิ์  สวนชูผล 
นายอนุสรณ  ทองนวล 
นายวิทยา  ยืนยง 
นายวิชาญ  ภูมิจํานง 
น.ส.ประไพ  หนองหงอก 
น.ส.สุพรรณิการ  แกวสงา 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยเบื้องตน 

รุนที่ 1 

กองยานพาหนะฯ 21-พ.ค.-52 1 วัน 2 66,980 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

 นายทนงศักดิ์  พูลตาล 
นายสมนึก  ชิดโคกสูง 
นายทองสุข  ขันธวงษ 
น.ส.มีนา  สีมาพันธ 
น.ส.กฤตธีรา  พรหมภักดี 
นายสมควร  แสงนาค 
นายพยุง  พันธเอี่ยม 
นายสุดใจ  กันเย็น 
นายสัญญา  งามมาก 
นายจัตุพร  พรหมหาญ 
นายธวัฒนชัย  มุยศาสตรา 
นายบุญรุง  พวงทอง 
นายสําเริง  หุนทอง 
นายวรรณศักดิ์  สุดสาคร 
นายประเวศ  ทองกําพรา 
นายพรศักดิ์  งามชื่น 
นายเสมา  มารมย 
นายสุชาติ  ผิวสวย 
นายชัยยงค  เล็กจันทร 
นายสุพัฒน  สติมั่น 
นายจรัล  ศรีสังวาล 
นายจําลอง  มีพรอม 

      



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-37 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

 นายสมหมาย  กายะบูรณ 
นายประจวบ  บัวชุมสุข 
นายคํารณ  มวงสีสุก 
นายบุญล่ํา  ขันขาว 
นายวิชา  กลั่นจันทร 
นายสุเมศ  ทิพรส 
นายสุรศักดิ์  โพธิ์พันธ 
นายสมเจต  จั่นเพิ้ง 
นายบุญชู  สวางสุข 
นายเลี่ยม  กลิ่นหอม 
น.ส.กิตติมา  สังขอราม 
นายสุนทร  กาบตุม 
นายสยามชัย  ธงทอง 
นายกองฟา  ชาสี 

" " " " " " 

7 นายประวิทย  ลิ้มจู 
นายสมยศ  ชังมอญ 
นายสุรชัย  แจมศรี 
นางขวัญเรือน  กันเย็น 
นายไพรัช  เมตรไตร 
นายจําเนียร  เสมแยม 
นายสมทอง  ทองอุม 
นายชัชชัย  ขันธวงษ 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยเบื้องตน 

รุนที่ 2 

กองยานพาหนะฯ 22-พ.ค.-52 1 วัน 2 66,980 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-38 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

 นายเสนห  พกกลาง 
นายสุวัจน  เจริญใจ 
นายสมทรง  ปอมฤทธิ์ 
นายวิโรจน  ประสิทธิ์วิเศษ 
น.ส.นฤมล  สิงหใหญ 
น.ส.สุภัค  ปลั่งจํารัส 
นายอาทิตย  ภูสีฤทธิ์ 
นายเกรียงศักดิ์  กล่ําเครือ 
นายบุญเลิศ  ลีจาด 
นายเอกสิทธิ์  วาดถนน 
นายสมาน  สกุลทอง 
นายอิทธิพล  ปญญา 
นายสุทธิศักดิ์  เกตุจัตุรัส 
นายจู  อรสินธ 
นายสิทธิโชค  แสงศร 
นายมานะ  ศรีสวัสดิ์ 
นายทองมา  นุมสุข 
นางอัญชลี  สันเต็น 
นายดิเรก  ปรีดากุล 
นายไวพจน  ชัยเขต 
นายสมยศ  เงินดี 
นายวิระ  ศรีสังวาลย 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

 นายสุรพล  พึ่งสมบุญ 
นายทรัพยสิริ  สุภะคะ 
นายไชยยศ  นิ่มสนอง 
นางวรรณเพ็ญ  พาที 
นายไพฑูร  พาที 
นายพยนตศักดิ์  พันธเอี่ยม 
นายอธพงศ  ทองพูล 
นายเนือง  เอี่ยมจํารูญ 
นายสมาน  คลายหนองลี 
นายวันชัย  วนิชาคม 
นายเฉลิม  เสือผอง 
นายทองเกณฑ ขนทรัพย 
นายสนอง  ฉวีวรรณ 
นายวิเชียร  เทพนอก 
นายสมศักดิ์  สวางสุข 
นายธวัช  สะอาดเอี่ยม 
นายสมศักดิ์  เอมเอี่ยม 
นายเฉลิม  เสือผอง 
นายบรรจง  ทองคํา 
นายสมศักดิ์  ชัยสวัสดิ์ 
นายมนัส  นพคุณ 
นายวิมล  นครเอี่ยม 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อบุคลากร 
ชื่อกิจกรรมที่ไดรับ 

การพัฒนา 
ชื่อหนวยงาน 
ที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับ 
การพัฒนา 

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จํานวนเงิน
(บาท) 

 นางวิไลวรรณ  ขันธวงษ 
นายประกอบ  มณีวงศ 
นายละไม  ขานมา 
นายสุระ  ทารเพชร 

" " " " " " 

8 นายสมบัติ  มุยศาสตรา โครงการสัมมนาเรื่อง "การ
เตรียมตัวกอนเกษียณ" 

กองการเจาหนาที่ 2-4 ก.ย. 52 2 วัน 3 0 

9 นายสมเวียง  คงสืบ รวมงาน "นนทรีสีทอง 52" กองการเจาหนาที่ 28-ก.ย.-52 1 วัน 3 0 
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กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใช 
เทคโนโลยีปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลยัโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือใหบริการที่มีคณุภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสทีมี่การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบด็เสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขาย
ความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถ
ปฏิบัตติามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรใน
ตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจของ
ผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภยั ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
 

1.  การจัดทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.   
  งานบริหารและธุรการ ดําเนนิการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. ซ่ึงในการใหบริการ
จัดทําบัตรอนญุาตผานเขา-ออก มก. เจาหนาที่ดําเนินการตามประกาศสภามหาวทิยาลัยและประกาศ
มหาวิทยาลัยวาดวยการผานเขาออกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดังน้ี 
  1.1 มีรายไดคาธรรมเนียมบตัรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เปนเงิน 426,800 บาท 
ดําเนินการใหบริการทําบตัรอนุญาตผานเขา-ออก มก. และบตัรอนุญาตสําหรับรถจักรยานยนต ในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการปกติ ดังน้ี 

 บัตรอนุญาตผานเขา-ออก  มก. 
  - บุคลากร มก.  จํานวน  859  ใบ 
  - บุคลากรกระทรวงเกษตรฯ  จํานวน 308 ใบ 
  - นิสิต มก.  จํานวน  838 ใบ 
  - ผูปกครองนักเรียนสาธติฯ  จํานวน 2,456 ใบ 
  - บุคคลภายนอก  จํานวน  312  ใบ 

 บัตรอนุญาตสาํหรับรถจักรยานยนต 
  - บุคลากร มก.  จํานวน  27 ใบ 
  - นิสิต มก.  จํานวน 21 ใบ 
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 1.2 มีขั้นตอนการใหบริการไมเกิน 5 นาที ตอผูใชบริการ 1 คนและบัตร 1 ใบ ดังน้ี 
 

ข้ันตอนการใหบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา – ออก มก. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูขอใชบริการ 

♦ กรอกแบบฟอรมขอทําบัตรฯ 

♦ แนบสําเนาทะเบียนรถ 

♦ แนบสําเนาบัตรฯ 

♦ แนบสําเนาใบขับขี่ 

เจาหนาท่ี 

♦ ตรวจสอบฐานขอมูลการขอบัตรฯ  

♦ ดําเนินการจายบัตรฯ ใหกับผูขอ 

♦ ออกใบเสร็จรับเงิน 

เจาหนาท่ีทําบัตรอนุญาตฯ 

♦ บันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูล 

♦ เก็บเอกสารเปนหลักฐาน 

ผูอํานวยการกอง 

♦ อนุมัติ 

เจาหนาท่ี 

♦ นําเอกสารเสนอผูอํานวยการกอง 
ผูขอใชบริการ 

♦ เซ็นรับบัตรอนุญาตฯ 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทําบัตรผานเขา-ออก มก.  

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียด 
ชวงเวลา 
ดําเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ผูรับผิดชอบ 

 การดําเนินการทําบัตรฯ 
 

  

1 กรอกแบบฟอรมขอทําบัตร 
แนบสําเนาทะเบียนรถยนต 
แนบสําเนาบัตรฯ 
แนบสําเนาใบขับขี่ 

 ผูขอใชบริการทําบัตรฯ ผูใชบริการ 

2 ตรวจสอบฐานขอมูลการขอบัตรฯ เปน
รถยนตของตนเอง  ไมเกิน 3 คนั ออกบัตรฯ  
ใหเลย กรณีเกิน 3 คัน ผูขอชําระคาธรรมเนียมฯ 
ออกบัตรฯ ใหเลย 

ดําเนินการจายบัตรฯ ใหกับผูขอ 

 
   3-5 นาที 

หนวยทะเบียนขอมูลฯ ประกาศิต  สุมแกว 
พีรวัชร เพชรพรหมมาศ 

กฤษพิมาณ หัสไทย 

3 รับบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.  ผูขอใชบริการทําบัตรฯ ผูใชบริการ 
 ขั้นตอนการเสนออนุมัติ    
1 จัดเอกสารการขอทําบัตรอนุญาตฯ ใสแฟม 

นําเสนอผูอํานวยการกอง 
หนวยทะเบียนขอมูลฯ ประกาศิต  สุมแกว 

พีรวัชร เพชรพรหมมาศ 

กฤษพิมาณ หัสไทย 

2 ลงนาม กองยานพาหนะฯ ผูอํานวยการกอง 

3 บันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูลบัตร 
เก็บเอกสารเปนหลักฐาน 

 
 
  ½ - 1 วัน 

หนวยทะเบียนขอมูลฯ ประกาศิต  สุมแกว 
พีรวัชร เพชรพรหมมาศ 

กฤษพิมาณ หัสไทย 
 

 สรุป  1. การดําเนินขอทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.ตั้งแตยื่นแบบฟอรมจนไดรับบัตร 
                     อนุญาตฯ  ใชเวลาไมเกนิ 5 นาที  
         2. การนําเสนออนุมัติการขอทําบตัร จนถึงการบันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูลและ 
                      เก็บหลักฐาน ใชเวลา ประมาณ ½ - 1 วัน 
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 2.  โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552   
 
 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดจัดวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ประจําป 2552 ขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อสงเสริมความสามัคคี  
สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    
ตลอดจนการรักษาความสะอาด   การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง โดย
มหาวิทยาลัยฯ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของความรมร่ืนของตนไม  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี
ใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยใชงบอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 387,000 บาท และ
จายจริง เปนเงิน 387,000 บาท และไดรับบริจาคเงินจากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด เปนเงิน 20,000 
บาท และรานสหกรณ มก. จํากัด เปนเงิน 2,000 บาท รวมเงินของสวนกลางทีใ่ชสนับสนุน เปนเงิน 
409,000 บาท ซ่ึงดําเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ โครงการและคาใชจาย จัดเตรียมอาหาร 
นํ้าดื่ม ใหกับผูรวมพัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จัดเตรียมเงินเพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการพัฒนา ทําหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ จัดเตรียมผลไมสําหรับผูบริหารมอบ
ใหทุกหนวยงานที่รวมวันพัฒนาฯ สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 130 เลม และสงหนังสือ
สรุปผลการดําเนินงานโครงการใหหนวยงานเรียนรอยแลว ผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด จํานวน 27,963 
คน ประกอบดวย นิสิต 17,646 คน นักเรียน ครูและผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ 3,207 คน บุคลากร 6,915 
คน และเจาของรถจักยานยนตบริการ เจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก 195 คน 
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3. พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดทําโครงการ 
กอสรางอาคารที่จอดรถ “อาคารงามวงศวาน 1” และ “อาคารบางเขน” กับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ซ่ึงเริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตป 2547 – ป 2549 เกี่ยวกับการ
สนับสนุนเงินทุนโครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ เม่ือดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยมอบหมายให
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บรหิารจัดการอาคาร ดังน้ี 
 

 อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เปนอาคารสูง 4 ชั้น จอดรถไดจํานวน 264 คัน  
มีพ้ืนที่ใชสอย จํานวน  9,952 ตารางเมตร     วงเงินที่ไดรับอนุมัติ  จากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด 
เปนเงิน 62,834,008.96 บาท  

 อาคารจอดรถบางเขน เปนอาคารสูง 7 ชั้น จอดรถไดจํานวน 450 คนั  
มีพ้ืนที่ใชสอย จํานวน 14,991 ตารางเมตร วงเงินที่ไดรับอนุมัติ จากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด  
เปนเงิน 45,450,903.75 บาท 
   ตอมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการกอสรางอาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ซ่ึง
เปนอาคารจอดรถหลังที่ 3 ไดกอสรางตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบการสัญจร และการลดมลภาวะ
ในวิทยาเขตบางเขน และสงมอบใหกองยานพาหนะฯ ดูแลเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 คอื 

 อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 เปนอาคารสูง 4 ชั้น จอดรถไดจํานวน 192 คัน  
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ จากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด เปนเงิน 71,970,000 บาท 
 
   จากการที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดทํา
โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถดังกลาว โดยมอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  
บริหารจัดการอาคารจอดรถ จํานวน 3 หลัง  ซ่ึงในการบริหารจัดการในรอบปงบประมาณ 2552  
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีรายได รวมเปนเงิน 8,039,762.94 บาท ประกอบดวย  

 อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  เปนเงิน   6,241,932.65 บาท 
 อาคารจอดรถบางเขน เปนเงิน   704,473.21  บาท   
 อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 เปนเงิน 1,093,357.08  บาท 

 
  นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังไดมีการพัฒนาการใหบริการอาคาร
จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อันกอใหเกิดการบริการจัดการที่ดี จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
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  3.1  โครงการเปดใหบริการอาคารจอดรถงามวงศ
วาน 2  เริ่มกอสรางเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 แลวเสร็จเม่ือวันที่ 
27 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 270 วัน โดยใชเงิน
งบประมาณโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จาก สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด จํานวนเงินทั้งสิ้น 71,970,000 บาท 
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พ้ืนที่ใชสอย 1,780 ตารางเมตร จอดรถยนตได จํานวน 192 คัน 
พ้ืนที่ใชสอยเชิงพาณิชยบรเิวณชั้นลางของอาคารฯ จํานวน 7 หอง มีผูเขาประกอบการพรอมมอบเงิน
สนับสนุนใหแกมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงไมรวมกับคาเชาสถานที่ จํานวน 4 ราย ประกอบดวย 
 1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา มก. สนับสนุนเงินจํานวน  25,000,000  บาท 
 2. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขา มก.  สนับสนุนเงินจํานวน  20,000,000  บาท 
 3. บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา มก.  สนับสนุนเงินจํานวน  15,000,000  บาท 
 4. บริษัท แวนท็อปเจริญ     สนับสนุนเงินจํานวน      500,000  บาท 
สวนที่เหลืออีกจํานวน 3 หอง อยูระหวางดําเนินการสรรหาผูประกอบการ 
 
  3.2  โครงการจัดซื้อปอมยามสําเร็จรปูอาคารจอด
รถงามวงศวาน 2   ดําเนินการจัดซื้อปอมยามสําเร็จรูปเพ่ือใชสําหรับ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานรับและจายบัตรจอดรถบริเวณทางเขา - ทางออก 
อาคารจอดรถงามวงศวาน 2  ในราคา 40,125 บาท/ตู จํานวน 2 ตู  รวม
เปนเงิน 80,250 บาท (แปดหม่ืนสองรอยหาสิบบาทถวน) โดยใชเงิน
รายไดอาคารจอดรถ มก. (บัญชี 325) ดําเนินการเสรจ็เรียบรอย  
วันที่ 7 กันยายน 2552 

 
 3.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอาคารจอดรถ มก. 
             พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจางบริการรักษาความปลอดภัยและจาง

บริการทําความสะอาด อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศวาน 2 
เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยใหกับนิสิตและบคุลากรที่ใชอาคาร ใหมีสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนทีดี่ ใชงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 1,559,177 บาท 

 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาอาคารจอดรถ จํานวน 3 โครงการ  
มีงบประมาณรายจาย เปนเงิน  1,639,427 บาท  
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4. พัฒนาการใหบริการหองประชุม/สัมมนา 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการอาคาร 
สวนกลาง อาทิ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารหอประชมุ อาคารพุทธเกษตร 
อาคารวิจัยและพัฒนา ซ่ึงในการใหบริการหองสําหรับจัดประชุม/สัมมนา แกหนวยงานสวนกลาง อาทิ 
งานพิธีตาง ๆ ของสวนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แกหนวยงานคณะ สํานัก สถาบนั นอกจากนั้นยังให
บริการแกหนวยงานภายนอกที่มาขอใชบริการ  ซ่ึงในการใหบริการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการอาคาร มีรายไดจากการบริหารจัดการอาคารสวนกลาง  
รวมเปนเงินทัง้สิ้น  1,650,040 บาท ดังน้ี 

 อาคารสารนิเทศ 50 ป เปนเงิน  915,250  บาท 
 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เปนเงิน 523,000  บาท 
 อาคารวิจัยและพัฒนา เปนเงิน 137,150  บาท 
 อาคารหอประชุม มก. เปนเงิน   74,640  บาท 

 
   นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังไดพัฒนาการใหบริการอาคาร 
โดยการพัฒนาสภาพแวดลอม พัฒนาอุปกรณสนับสนนุการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือใหสามารถใหบริการ
อาคารสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธผิล เกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ ประกอบดวย 
 

 4.1 โครงการปรับปรุงชายคาและ
รางนํ้าฝน อาคารจักรพันธเพ็ญศริิ ดําเนินการปรับปรงุ
ชายคาและรางน้ําฝน โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 1,223,609 บาท    
(หน่ึงลานสองแสนสองหมื่นสามพันหกรอยเกาบาทถวน) 
ดําเนินการเสร็จเรียบรอย วนัที่ 18 เมษายน 2552 

 
 4.2  โครงการปรับปรงุระบบไฟฟาและแสงสวาง บนเวที อาคารจกัรพันธเพญ็ศิริ 
ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบนเวที่ จํานวน 1 ระบบ โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 1,260,000 บาท (หน่ึงลานสองแสนหกหมื่นบาทถวน) ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอย วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 
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 4.3 โครงการติดตัง้ตูจายไฟฟาสํารอง ดําเนินการ
ติดตั้งตูจายไฟฟาสํารอง  จํานวน 1 ตู โดยใชเงินรายไดสวนกลาง มก. 
ประจําปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 198,000 บาท (หน่ึงแสนเกาหม่ืน
แปดพันบาทถวน) ดําเนินการเสร็จเรียบรอยวันที่ 25 สิงหาคม 2552 

 
 4.4  โครงการติดตัง้โคมไฟฟารอบสระน้ํา  

บริเวณหนาอาคารสารนิเทศ 50 ปดําเนินการขออนุมัติติดตั้งโคมไฟฟาฟารอบสระน้ําบริเวณดานหนา
อาคารสารนิเทศ 50 ป จํานวน 7 ตน โดยใชเงินรายไดสวนกลาง มก. ประจําปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 
21,805 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดรอยหาบาทถวน) ดําเนินการเสร็จเรียบรอย เดือน กันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 

 4.5  โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ํา  
อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงถงัเก็บนํ้า 
จํานวน 3 ถัง เพ่ือทดแทนของเดิมที่ผุกรอนเสื่อมสภาพ 
เน่ืองจากการใชงานมานาน โดยใชเงินรายไดสวนกลาง มก. 
ประจําปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 130,000 บาท                             
(หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถวน) ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 17 กันยายน 2552                                                                      
                                                                              

4.6 โครงการปรบัปรุงหองประชุม 1 และหองประชุม  
อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงหองประชุม 1 
และ 2  เพ่ือทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใชงานมากวา 
10 ปโดยใชเงินรายไดสวนกลาง มก. ประจําปงบประมาณ 2552   
เปนเงิน 62,000 บาท (หกหม่ืนสองพันบาทถวน ) ดําเนินการเสรจ็
เรียบรอยวันที ่7 กรกฎาคม 2552 
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 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการหองประชุม/สัมมนา 
จํานวน 6 โครงการ มีงบประมาณรายจาย เปนเงิน 2,895,414 บาท  
 
  5. โครงการกิจกรรม 5 ส.  

 
  5.1 การจําหนายพัสดุ  
      งานบริหารและธุรการ ดําเนินการจําหนายพัสดุที่ชาํรุด และเสื่อมสภาพ 

ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่ไมสามารถใชงานได ปงบประมาณ 2552 จํานวน 19 รายการ 
มีรายไดเปนเงิน 91,300 บาท และไดรับงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 50,000 บาท รวมเปนเงิน 
141,300 บาท  
 

   
 

   
 

5.2 การทําลายเอกสาร 
  ดําเนินการทําลายเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ ที่มีอายุเกิน 10 ป  
ซ่ึงไมมีความจําเปนตองใชสําหรับอางอิง โดยการใชเครื่องยอยทําลาย 

 

 
 

 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการกิจกรรม 5 ส  โดยการจําหนายพัสดุ 
ที่ชํารุด/เสื่อมสภาพ จํานวน 2 โครงการไดรับเงินจากการจําหนายพัสดุ มีรายไดเปนเงิน 91,300 บาท และ
ไดรับงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 50,000 บาท รวมเปนเงิน 141,300 บาท  
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 6. โครงการจัดทําขาวประชาสัมพันธกองยานพาหนะฯ  
ดําเนินการจัดขาวประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธเวบ็ไซดของกองยานพาหนะ  

อาคารและสถานที่ จํานวน 192 เรื่อง ซ่ึงสามารถดู
ขอมูลเพ่ิมเตมิไดจาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  
และจัดทําขาวประชาสัมพันธเพ่ือสงเปนเอกสารเผยแพร
ใหผูบริหาร หนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน เปนเอกสาร
ประจําเดือน จํานวน 12 ฉบับ/ 960 แผน ใชงบประมาณ
สําหรับการจัดทําเอกสารเผยแพร เปนเงิน 9,600 บาท  
 
 

 7. โครงการวนัพัฒนาและปลูกตนไม ครั้งที่  5 ณ พุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัด
ใหมีวันพัฒนาและปลูกตนไม ครั้งที่ 6 ณ พ้ืนที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 30  
พฤษภาคม 2552 เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสอันเปนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา  และเพื่อสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของ
บุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาและปลูกตนไมรวมกันในพืน้ที่ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับผิดชอบ มีเน้ือที่ประมาณ 2 ไร ใหมีความรมร่ืน สวยงาม มีสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนทีดี่  โดยการปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปายชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรับปรุง
บํารุงสวนและปลูกซอมตนไมเดิม และพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ  ซ่ึงมี
คาใชจายเปนคาวัสดุ คาตนไม คาอาหาร และอ่ืน ๆ โดยใชงบประมาณเงินรายไดเปนเงิน 61,067 
บาท มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 150 คน เปนบุคลากร จํานวน 100 คน และนิสิต จํานวน 
50 คน  
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 สืบเนื่องจากการจัดโครงการดังกลาว คณะกรรมการฯ ไดประเมินผลการดําเนินงาน ปรากฏวา
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากรอยละ 98.1 และมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย รอยละ 1.9 
 
 8. โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารสวนกลาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
  งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยพ้ืนที่สวนกลาง มก. ดังน้ี 
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  8.1 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)    
 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)   เปนโครงการรวมระหวาง

สถานีตํารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือดูแลความปลอดภัยและความเปน
ระเบียบเรียบรอยตลอดจนเปนการปองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซ่ึง
เร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยสรุปผลการ
ดําเนินงานดังน้ี 

   รับแจงทรัพยสินสูญหาย เชน บัตรประจําตัว, สมุดบัญชีธนาคาร, 
บัตรจอดรถ จํานวน 100 ครั้ง 

 รับแจงเหตุตางๆ ดังน้ี 
 โดนกระชากกระเปา จํานวน 2 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได) 
 รถจักรยานยนตหาย  จํานวน 2 เครื่อง (ไมสามารถจับกุมคนรายได) 
 กระเปาหาย จํานวน 5 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได 
 รถยนตถูกทุบกระจก จํานวน 1 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได) 
 รับแจงเหตุทะเลาะวิวาท จํานวน 1 ครั้ง 
 จับคนรายลักทรัพยที่คณะวิทยาศาสตรได จํานวน 1 ครั้ง 
 แจกใบปลิวประชาสัมพันธเตือนใหระมัดระวังทรัพยสิน 
 รับแจงเหตุแอบดู(จับคนรายไมได) จํานวน 1 ครั้ง 
 รับแจงชิงทรัพย(จับคนรายไมได จํานวน 1 ครั้ง 
 รับแจงรถชนกัน (คูกรณีตกลงกันได) จํานวน 1 ครั้ง 
 แจกใบปลิวประชาสัมพันธการระมัดระวังทรัพยสิน 
 รถจักรยานหาย จํานวน 1 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได) 

 
   8.2 โครงการแบงเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัย  

 โครงการแบงเขตพื้นที่รักษาความปลอดภยั เปนโครงการที่ดําเนินการแบงเขต
พ้ืนที่ความปลอดภัยออกเปน 7 เขตเพื่อเปนการแบงโซนในการรักษาความปลอดภัย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

เขตพื้นที่  1 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ   ติดถนนจักรพันธฯ    
ดานทิศตะวันออก  ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ดานทิศใต  ตดิถนนระพีสาคริก   
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล    
เขตพื้นที่  2 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ  ติดถนนระพสีาคริก  
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
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ทิศใต  ติดถนนงามวงศวาน   
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล 
เขตพื้นที่  3 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ  ติดถนนไพทรูยอิงคสุวรรณ   
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิ 
 ดานทิศใต  ติดถนนจักรพันธฯ  
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
เขตพื้นที่  4 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ  ติดถนนเลียบคลองบางเขน    
ดานทิศตะวันออก ติดชมชนโรง 
 ดานทิศใต  ติดถนนไพทูรยอิงคสุวรรณ   
ดานทิศตะวันตก ติดคณะประมง     
เขตพื้นที่  5 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ  ติดสํานักงานปรมาณูฯ 
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
ดานทิศใต  ตดิถนนงามวงศวาน   
ดานทิศตะวันตก ติดถนนวิภาวดี  
เขตพื้นที่  6 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ชุมชนซอยพหลโยธิน 45,บานพักขาราชการ  ลูกจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, จุดทิ้งขยะ

ซอยพหลโยธนิ 45, อาคารสวัสดิการ  มก. 
เขตพื้นที่  7 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
7/1 สมาคมนิสิตเกามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
7/2 คณะสัตวแพทย   คณะเทคนิคการสัตวแพทย   โรงพยาบาลสตัว   และคอกสุนัขจรจัด 
7/3 คณะวนศาสตร 
7/4 พ้ืนที่สามเหลีย่ม  อนุสาวรียสามบูรพาจารย  หอประชุม   ศาลาหกเหลี่ยม 

   
  8.3 โครงการจัดระเบยีบรถจักรยานยนตรับจางภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย. ISO) 
  งานรักษาความปลอดภัย มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนตบริการที่ไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย หามวิ่งเขาภายในเขตการเรียนการสอนโดยจัดเจาหนาที่ยามใหประจําตามจุดทางแยกเขต
การเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิใหรถจักรยานยนตบริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน   เปนโครงการ
ตอเน่ืองดําเนินการตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน   มีคาใชจายในการดําเนิน 4,404 บาท 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-54 

  8.4 โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก.  
 โครงการบริหารจัดการรถจักรยาน เปนโครงการที่รณรงคใหนิสิต บุคลากร ไดใช

รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน ลด
ภาวะโลกรอน ลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ กอปรกับเปนการ
บริหารจัดการใหเกิดความปลอดภัยแกรถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ไดบริหาร
จัดการโดยดําเนินการจัดที่จอดรถจักรยาน ภายใน มก. ไดแก ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศวาน 2 
ประตูงามวงศวาน 1 และประตูวิภาวดี โดยทําที่จอดรถ ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและจางบริษัทเอกชน
ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 823,900 บาท 

 

 
 
 
 

 
8.5 โครงการจัดตั้งศูนยเกษตรรวมใจยอยอาคารศาลาหกเหลี่ยม 

   ศูนยเกษตรรวมใจยอยบริเวณอาคารศาลาหกเหลี่ยม เปนการดําเนินการจัด 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลและรับแจงเหตุกรณีมีเหตุดวนเหตุราย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปน
การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับแจงเหตุ และแกไขปญหากรณีมีเหตุการณตาง ๆ ที่กอใหเกิด
ความไมปลอดภัยตอนิสิตและบุคลากร ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตลอดจนเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
มีนาคม  2550 เปนตนจนถึงปจจุบัน  
 
 
 
 
 

8.6 โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง 
   การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง โดยไดดําเนินการจัดจางบริ
การรักษาความปลอดภัยบริเวณ และอาคารพื้นที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรวิทยาเขต
บางเขน  ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบดวย อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคาจอดรถ 
มก. อาคารสวัสดิการ มก. อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารหอประวัติ ฯลฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,804,736 
บาท   
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8.7 โครงการติดตัง้กลองโทรทัศนวงจรปด 
  ดําเนินการประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอรติดตั้งกลองวงจรปด  เพ่ือดูแล

รักษาความปลอดภัยบุคคล  สถานที่  ยานพาหนะ  และทรัพยสิน  บริเวณชองทางเขา-ออก  ประตู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม  2549   
จนถึงปจจุบัน โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
  ระยะที่ 1  ดําเนินการติดตั้ง 9 จุด  ประกอบดวย อาคารศูนยเรียนรวม 1 อาคาร
ศูนยเรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
อาคารศูนยมัลติมีเดีย อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร  อาคาร Kasetsart IT Square (KITS) ใช
งบประมาณเปนเงิน 1,597,296 บาท 
  ระยะที่ 2  ดําเนินการติดตั้งทั้งหมด 19 จุด ประกอบดวย อาคารเทพศาสตรสถิตย  
จํานวน 6 จุด หอ 4 อาคารกิจกรรม จํานวน 1 จุด  ตึกกิจกรรม อาคาร 8  จํานวน 3 จุด  ตึกพักชายที่ 14  
จํานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 15 จํานวน 1 จุด   ตึกพักชายที่ 13 จํานวน 1 จุด  ตึกพักชายที่ 14 (เรือนไม) 
จํานวน 2 จุด หอพักชายที่ 12 (เรือนไม) จํานวน 2 จุด หอพักชายที่ 13 (เรือนไม) จํานวน 2 จุด ใช
งบประมาณ เปนเงิน 1,622,548 บาท 
  ระยะที่ 3  ดําเนินการติดตั้งทั้งหมด 12 จุด  ประกอบดวย ประตูงามวงศวาน 1  
จํานวน 2 จุด ประตูงามวงศวาน 2  จํานวน 2 จุด ประตูวิภาวดี จํานวน  จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธนิ 1  
จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 2  จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 45 จํานวน 2 กลอง ใชงบประมาณ เปน
เงิน 1,715,747 บาท 
 
 
 
 
 กลาวโดยสรุปการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนมา  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 4,935,591 บาท สวนในปงบประมาณ 2552 1,555,107 บาท 
 

8.8 โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตงูามวงศวาน 1  
  ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตงูามวงศวาน 1 
เพ่ือตรวจสอบการเขา-ออก ของรถยนตและบุคคลตางๆ ตั้งแตเวลา 22.00 น.  
เพ่ือตรวจสอบการเขา-ออก ของรถยนตและบุคคลตางๆ ตั้งแตเวลา 22.00 น.  
เพ่ือความปลอดภัยตอนิสิต  บุคลากร  และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   
เริ่มดําเนินการในวันที่  8  มีนาคม  2551  และดําเนินการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 
 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใชงบประมาณในการพัฒนาระบบการรกัษาความ
ปลอดภัย จํานวน 8 โครงการ เปนเงิน  11,188,147 บาท 
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9. พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
 งานยานพาหนะ ไดรับมอบหมายรถสวัสดิการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จัดตั้ง

ขึ้นเม่ือวันที ่10 กุมภาพันธ  พ.ศ.2531  เปนรถบัสเล็กโดยสารขนาด  20 - 25  ที่น่ัง  จํานวน  4  คัน วิ่ง
ในเสนทางที่ใหบริการภายในมหาวิทยาลยัระยะทางความยาวประมาณ  5 - 6.9  กโิลเมตร เริ่มใหบริการ
ตั้งแตเวลา  06.30 - 18.30 น. และเกบ็คาโดยสารเปนเงิน  1 บาท โดยหยอดเงินลงกลองใสเงิน ตอมา
คณะกรรมการสวัสดกิาร มก. จัดซื้อรถโดยสารสวัสดกิารเพิ่มขึ้นอีกหลายคัน จึงมีมติที่ประชุมปรับอัตรา
คาโดยสาร เปนเงิน  2 บาท เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2543 และเม่ือวันที่  4  มิถุนายน 2550  
ใหบริการโดยไมเก็บคาโดยสาร(ฟรี)  โดยจายคาตอบแทนพนักงานขับรถ รอบละ  5  บาทตอคน 
นอกเหนือจากคาจางรายเดือน 

 หนวยรถสวัสดิการ จัดทําผังการเดินรถไดจัดแผนการบริหารจัดการ ไดแก การ
จัดแบงสายการเดินรถ  การกําหนดจํานวนรถและพนกังานขับรถประจําในแตละวัน โดยจัดทําใบรายงาน
การวิ่งรถ (ใบลงรอบ)  ตารางการวิ่งรถแตละเดือน สรุปรายงานการใชวัสดุเชื้อเพลิง รายงานรายรับ - 
รายจาย ตรวจสอบและประสานงานการแจงซอมรถ  จัดรถสนับสนุนกิจกรรมดานการเรียนการสอนของ
นิสิตและอาจารยนอกสถานที่ จัดเวรการวิง่รถนอกเวลาราชการและวนัหยุดราชการ จัดรถใหบริการเปน
สวัสดิการแกบุคลากรนอกสถานที ่ รวมทั้งควบคุม  ดูแล การปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานและ
พนักงานขับรถ  ดังน้ัน แผนการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ จึงเปนแนวทางการศึกษาการบริการ
งานแกผูที่มาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถและผูที่สนใจ  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ตอไป 

 ปจจุบันหนวยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเปนรถบัส 25 ที่น่ังจํานวน 13 คัน  
รถนั่งปรับอากาศ NGV จํานวน 5 คัน รถนั่งไฟฟา จํานวน 10 คัน และรถราง จํานวน 4 คัน รวมเปน 32 
คัน และไดกําหนดสายและเสนทางการเดินรถบริการรับ – สง นิสิต และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี 

 สาย 1  ระยะทางวิ่งประมาณ  6.2  กิโลเมตร 
 สาย 2  ระยะทางวิ่งประมาณ  5  กิโลเมตร 
 สาย 3  ระยะทางวิ่งประมาณ  6.2  กิโลเมตร 
  รถเสริมพิเศษซอยพหลโยธิน 45  วิ่งบริการระหวางเวลา 07.30 – 09.30 น.

และ 15.30 - 17.30 น.ระยะทางวิ่งประมาณ  5.5  กิโลเมตร 
 รถเสริมพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร วิ่งบริการระหวางเวลา 07.30 – 09.30 น.

และ 15.30 -17.30 น.ระยะทางวิ่งประมาณ  4.2  กิโลเมตร 
 รถเสริมพิเศษนอกเวลาราชการ วิ่งบริการระหวางเวลา 18.30 – 21.00 น.โดยวิ่ง

สาย 1 จํานวน 2  คัน  สาย 3  และสาย 4  สายละ 1 คัน  รวม  4  คัน เพ่ือรับสงนิสิตในเขตการเรียนการ
สอนไปยังหอพักและประตูของมหาวิทยาลัย 
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 รถวิ่งบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ  วิ่งบริการระหวางเวลา 07.00 – 
17.00 น.โดยวิ่งสาย 1 จํานวน 2 คัน และสาย 4 จํานวน 1 คัน  โดยวิ่งผานถนนอิงคสุวรรณ  ผานคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  ผานอาคารสารนิเทศ  50 ป  

จาการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการที่กลาวขางตน กองยานพาหนะ อาคาร 
และสถานที่ ได พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ โดยการดําเนินการ ดังน้ี  
 

 9.1 โครงการรถนั่งปรับอากาศ NGV  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถปรับอากาศ NGV 

เพ่ือสภาพแวดลอมใน มก. โดยไมเก็บคาโดยสาร ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ บรษิัท 
ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด เริ่มตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2551 – 14 กันยายน 2557 โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน 
การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวกแกอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลยั 
ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลัย โดยการนํารถปรับอากาศเอ็นจีวี ขนาด 18 – 24 ที่น่ัง มา
วิ่งบริการภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกลเคียง ซ่ึงมหาวิทยาลยัอนุญาตใหบริษัทเปนผูจัดหาและ
ติดตั้งสื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลยั อาทิ ปายโฆษณาบนรถปรับอากาศเอ็นจีวีฯ ปายโฆษณาบริเวณ
ภายนอกรถโดยสารสวัสดกิาร มก. ไมเกิน 13 คัน ปายโฆษณาทีต่ดิตั้งกับที่พักผูโดยสาร ไมเกิน 12 หลัง 
ฯลฯ ในการนี้ มีขอบเขตการดําเนินการ เปน 2 ระยะ คอื   

  ระยะที่ 1 ปที่ 1 – 4 บริษัท จะนํารถปรับอากาศเอ็นจีวีมาวิ่งใหบริการตาม
เสนทางที่มหาวิทยาลยักําหนดเปนประจําทุกวัน โดยเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 – 18.30 น. โดยไมคิด
คาใชจาย และภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทีท่ั้งสองฝายไดลงนามในบันทึกขอตกลงนี้ บริษัท
สัญญาวาจะมีรถปรับอากาศเอ็นจีวีมาวิ่งใหบริการในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนไมนอยกวา 5 คัน  

  ระยะที่ 2 ปที่ 5 – 6  ซ่ึงในปที่ 5 บริษทัจะนํารถปรับอากาศเอ็นจีวีมาวิ่ง
ใหบริการเพิ่มเติมจากขอ 2.1 เปนจํานวนรวมแลวไมนอยกวา 10 คัน เพ่ือวิ่งใหบริการตามเสนทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  

  กลาวคือ จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถ
ปรับอากาศ NGV  เพ่ือสภาพแวดลอมใน มก. ระยะที่ 1 บริษัทฯ นํารถปรับอากาศเอ็นจีวี มาวิ่งใหบริการ
จํานวนไมนอยกวา 5 คัน จึงทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการ
การจางพนักงานขับรถ คาเชื้อเพลิงในการเติมกาซเอ็นจีวี และคาซอมบํารุงรักษารถ ดังน้ี 

 คาจัดซื้อรถปรับอากาศเอ็นจีวี จํานวน 5 คัน ๆ ละ 1,590,000 บาท  
เปนเงิน 7,950,000 บาท 

 คาจางพนักงานขับรถปรบัอากาศเอ็นจีวี จํานวน 5 คน อัตราคาจาง 
เดือนละ 7,000 บาท เปนเงินเดือนละ 35,000 บาท/เดือน 

 คาเชื้อเพลิงเติมกาซเอ็นจีวี จํานวน 5 คนั ๆ ละ 300 บาท/เดือน  
รวมเปนเงิน 6,000 บาท/เดือน 
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 คาซอมบํารุงรักษารถปรบัอากาศเอ็นจีวี จํานวน 5 คัน  
เปนเงิน 5,000 บาท/เดือน 

 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
โดยมีการบันทึกขอตกลงกับบริษทัฯ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณที่จะตองจัดซื้อรถ  
คาจางพนักงานขับรถ คาเชือ้เพลิง และคาบํารุงรักษารถ ปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 7,996,000 บาท 
 

 
 

 
 
 
 
9.2 โครงการรถนั่งไฟฟา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงใหบริการรถนั่งไฟฟาภายใน  

มก. โดยไมเก็บคาโดยสารระหวางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กับ บริษัท ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามบันทึกขอตกลงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณควบคูกบัการสนับสนุนนโยบายการประหยดัพลังงาน การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวก
แกอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บคุลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลยั 
โดยจัดรถนั่งไฟฟาใหบริการและใหบริการรถนั่งไฟฟา  จํานวน  5-10 คัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยอนุญาตให
บริษัทเปนผูจัดหาและติดตัง้สื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย ณ ปายโฆษณาบนรถนั่งไฟฟาแบบไมนอย
กวา 6 ที่น่ัง และที่พักผูโดยสารพรอมปายโฆษณาประชาสัมพันธ ขนาด 300 X 265 ซม. จํานวนไมเกิน 
10 หลัง และมีขอบเขตการดําเนินการ คือ 
   ระยะที่ 1 ระยะเริ่มโครงการ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 – 31 ตุลาคม 2551 
บริษัทฯ จัดใหมีรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่น่ัง  จํานวน 10 คัน  วิ่งรับ-สงตามจุดที่กําหนดทุก ๆ 15 
นาที หรือเม่ือมีผูโดยสารเต็มคัน ตั้งแตเวลา 08.00 – 17.00 น.  
   ระยะที่ 2 ระยะปฏิบตัิการโครงการ ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 
2556 บริษทัฯ จัดใหมีรถนั่งไฟฟาจํานวน 10 – 15 คัน วิ่งรับ – สงตามจุดที่กําหนดทุก ๆ 15 นาที หรือ
เม่ือมีผูโดยสารเต็มคันรถ ตัง้แตเวลา 08.00 – 17.00 น.  

  กลาวคือ  จากการที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรไดมีบันทึกขอตกลงใหบริการรถ
น่ังไฟฟาภายใน ระยะที่ 1 บริษัทฯ จัดรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่น่ัง จํานวน 10 คัน มาวิ่ง
ใหบริการ  จึงทําใหมหาวิทยาลัยประหยดังบประมาณจากการจัดซื้อรถน่ังไฟฟา การจางพนักงานขับรถ  
และคาซอมบาํรุงรักษารถ ดังน้ี 

 คาจัดซื้อรถน่ังไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่น่ัง จํานวน 10 คัน ๆ ละ  
850,000 บาท  เปนเงิน 8,500,000 บาท 
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 คาจางพนักงานขับรถนั่งไฟฟา จํานวน 10 คน อัตราคาจาง 
300 บาท/วัน เปนเงินเดือนละ 60,000 บาท/เดือน 

 คาซอมบํารุงรักษารถนั่งไฟฟา จํานวน 10 คัน ๆ ละ 10,000 บาท/เดือน 
รวมเปนเงิน 100,000 บาท/เดือน 
 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
โดยมีการบันทึกขอตกลงกับบริษทัฯ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณที่จะตองจัดซื้อรถ  
รถนั่งไฟฟา คาจางพนักงานขับรถ และคาบํารุงรักษารถ ปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 8,660,000 บาท 
 

 9.3 โครงการจัดซื้อรถสวสัดิการ (รถราง)   
  

 9.3.1 โครงการจัดซื้อรถสวัสดิการ (รถราง)  จํานวน 2 คัน จํานวนเงิน 984,400 
บาท วันที่ 23 มีนาคม 2552  และใหบริการรถสวัสดิการ รับ-สง นิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
และใหบริการรถสวัสดิการ รับ-สง นิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 9.3.2 โครงการจัดซื้อรถสวัสดิการ (รถราง)  จํานวน 2 คัน จํานวนเงนิ 963,000 บาท  
วันที่ 18 สิงหาคม  2552  โดยธนาคารกรงุเทพมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อรถราง จํานวนเงิน 963,000 บาท 
และใหบริการรถสวัสดิการ รับ-สง นิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 9.3.3 โครงการ งานตลาดนัดสวัสดิการ  จัดรถใหบริการภายในมก.- หอประชุม มก. 
ตั้งแต มกราคม 2552 เปนตนไป 
 
 
 
  
   
 

 9.4 พัฒนาซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวสัดิการ 
  ดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ ที่เปนของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 15 คัน เพ่ือใหบริการแกนิสิตและบุคลากรไดตลอดตามชวงเวลาที่กําหนด ใชงบประมาณเงิน
รายไดกองทุนสวัสดิการ มก. เปนเงิน 805,245.51 บาท 
 
 กลาวโดยสรปุ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
จํานวน 4 โครงการ ใชงบประมาณในการบริหารจัดการ เปนเงิน 19,408,645 บาท และมีการจัดซื้อรถ
โดยสารสวัสดิการเพิ่ม จํานวน 4 คัน 
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10. พัฒนาการใหบริการรถยนตสวนกลาง 
งานยานพาหนะ ไดมีการพัฒนาการใหบริการรถยนตสวนกลาง  จํานวน  67  คัน 

โดยการซอมแซม บํารุงรักษารถยนต ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
กับมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 1,934,576 บาท ดังน้ี  

 รถบัสขนาด 40 ที่น่ัง      จํานวน  3  คัน 
 รถบัสปรบัอากาศ ขนาด 40 ที่น่ัง   จํานวน  3  คัน 
 รถบัสปรบัอากาศ ขนาด 18 ที่น่ัง   จํานวน  3  คัน 
 รถเกงสําหรับรับรองผูบริหาร    จํานวน  6  คัน 
 รถเกงสําหรับบริการสวนกลาง   จํานวน  5  คัน 
 รถตูสําหรับรบัรองผูบริหาร    จํานวน  6  คัน 
 รถตูสําหรับบริการสวนกลาง    จํานวน  6  คัน 
 รถบรรทุก 4 ลอ สําหรับบรกิารงานสวนกลาง  จํานวน  5  คัน 
 รถบรรทุก 4 ลอ สําหรับหนวยงานภายในกองยานฯ จํานวน  7  คัน 
 รถบรรทุก 6 ลอ     จํานวน  2  คัน 
 รถบรรทุกดั๊ม     จํานวน  2  คัน 
 รถบรรทุกน้ํา     จํานวน  2  คัน 
 รถกระเชา      จํานวน  2  คัน 
 รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล     จํานวน  2  คัน 
 รถเครื่องจักรกล     จํานวน  8  คัน 
 รถเพ่ือการเกษตร     จํานวน  5  คัน 

 
 โดยการจัดรถใหบริการ ผูบริหารระดับสูง ไดแกนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบด ีรองอธิการบดี
ฝายตางๆ และหนวยงานทีข่อใชบริการ ใหบริการงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เปนกิจกรรมของ
นิสิตงานโครงการตางๆ ดานการเรียนการสอนของอาจารย และนิสิต งานของหนวยงานคณะ  สํานัก  
สถาบัน  จํานวน  2,139  ครั้ง อาทิ  โครงการชวยเหลอืผูประสบภัย ต.บางกะพี้  อ.บานหมี่  จ.ลพบุรี    
ใหบริการบุคลากรและนิสิต เขารวมวันฝกซอมร้ิวขบวน และวันงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง ใหบริการงานผูบริหารระดับสูง นิสิตและบุคลากร
งานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ มณฑลพิธีสนามหลวงวันที่  5 ธันวาคม  2551 ฯลฯ 
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11.  พัฒนาการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง 
 งานอาคารและสถานที่ มีการพัฒนาระบบการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง โดย 

ไดดําเนินการพัฒนาระบบโสตทศันูปกรณ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายใน
อาคารใหมีความพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและมปีระสิทธผิล โดยมี
รายไดจากการบริหารจัดการในการใชทรพัยากรรวมกนั เปนเงิน 371,630 บาท และมีการพัฒนา 
ปรับปรุงการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง ดังน้ี 
 

 พัฒนาระบบเครื่องฉาย LCD อาคารศูนยเรียนรวม 1,2,3 และ 4 
พัฒนาระบบเครื่องฉาย LCD โดยดําเนินการจัดซื้อเครื่องฉาย LCD ใหมเพ่ือ

ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใชงานมานาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหการใหบรกิารอุปกรณโสตทศันูปกรณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 17 เครื่อง เปนเงิน 966,820 บาท ประกอบดวย 

 อาคารศูนยเรยีนรวม 1 จัดซื้อ LCD PROJECTOR จํานวน  4 เครื่อง 
จากเงนิงบประมาณ รวมจํานวนเงินทั้งหมด 252,520 บาท  

 อาคารศูนยเรยีนรวม 3 จัดซื้อ LCD PROJECTOR จํานวน 10 เครื่อง  
จากเงินงบประมาณ รวมจํานวนเงินทั้งหมด 631,300 บาท 

 อาคารศูนยเรยีนรวม 4 จัดซื้อ LCD PROJECTOR จํานวน 3 เครื่อง 
จากเงินงบประมาณ รวมจํานวนเงินทั้งหมด 83,000 บาท 

 
 11.2  โครงการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค  อาคารศูนยเรียนรวม  1 , 2 , 3, 4 
อาคารพุทธเกษตร หอประชุมใหญ และอาคารวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  อุปกรณตาง ๆ 
ประจําอาคารเรียนรวมสวนกลาง ชวงปดภาคเรียนเพ่ือใหเกิดความ
เรียบรอยและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพกอนการเปดภาค
เรียน โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 5,109,227 บาท ซ่ึงได

ดําเนินการดังน้ี 
 ระบบไฟฟา เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต 

 ศูนยเรียนรวม 1 จํานวน 30 หลอด  
 ศูนยเรียนรวม 2  จํานวน 35 หลอด  
 ศูนยเรียนรวม 3 จํานวน 192 หลอด 
 อาคารวิจัยและพัฒนา จํานวน 170 หลอด 

 ระบบประปาและสุขภัณฑหองน้ํา ตรวจซอมอุปกรณที่ 
ชํารุดใหใชงานไดตามปกต ิ

 ระบบปรบัอากาศ ตรวจลางชุดคอนเดนเชอร  
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(คอยรอน) และถอดลางแผนกรองอากาศของชุดคอยเย็น 
 ระบบโสตทศันูปกรณ ตรวจเช็คระบบเครื่องเสียง 

ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD เครื่องฉายภาพสามมิติ VISUALIZER เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 
 ระบบความสะอาด ขัดลางและลงน้ํายาหองเรียน 

และพ้ืนที่ทางเดินของตัวอาคารทั้งหมด 
 เครื่องทําน้ําเย็น เชน ตรวจซอมและทําความสะอาด    
 ระบบอุปกรณตาง ๆ เชน ตรวจซอมเกาอ้ีเรียน    

 
 11.3   พัฒนาซอมแซมและปรุงปรงุอุปกรณอาคารเรียน 
 11.3.1  ดําเนินการปรับปรงุราวกันตกประจําอาคารการเรียนรู  (ศร.4)   
เพ่ือเสริมราวกันตกของเดมิใหสูงขึ้น  ปองกันอันตรายจากการพลัดตกของนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น  275,000  บาท   
  11.3.2 ดําเนินการปรับปรงุติดตั้งแผนอลูมิเนียมกันน้ําระเบียงทางเดิน  
เกร็ดกันแดดอลูมิเน่ียมแผงบันได ติดตั้งหลังคาไฟเบอรกลาส เพ่ือปองกันแดดและฝน ตลอดจนเพื่อให
เกิดความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น 
1,300,000 บาท  ( หน่ึงลานสามแสนบาท ) 
 

    
 
 11.4   พัฒนาอาคารศูนยเรียนรวม 4 
   ดําเนินการจัดซื้อโตะเกาอ้ีสําหรับหองพักอาจารย  และติดตั้งผามานหองเรียน , 
หองพักอาจารย   พรอมทั้งติดตั้งตูทําน้ําเย็นสําหรับบรกิารอาจารยผูสอนและนิสิตประจําอาคาร 
เน่ืองจากเปนอาคารใหมซ่ึงยังขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกใหกบัอาจารยผูสอนและนิสิต  ปจจุบัน
อาจารยและนิสิตไดรับผลหระทบในการเรียนการสอนทําใหเสียบรรยากาศในการเรียนการสอน  โดยมี
คาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น  440,650  บาท 
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 11.5   พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทศันภายในอาคารเรียนสวนกลาง 
 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารเรียนสวนกลาง โดยประกอบไป
ดวยศร.1,2,3และ4ดําเนินการจางบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ เพ่ือใหถูกสุขอนามัยและมี
สภาพแวดลอมที่ดี ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหเกิดความเรยีบรอยมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธผิล โดยใชงบประมาณ เปนเงิน 4,701,920 บาท 
 
                               11.6  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
 พัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัยในอาคารเรียนสวนกลาง โดยดําเนิน 
การสั่งซ้ือกลองวงจรปดและอุปกรณพรอมติดตั้ง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในทรพัยสินและชวีติ 
ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณ เปนเงิน 79,177 บาท  
 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการอาคารเรียน
สวนกลาง จํานวน 6 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 7,763,567 บาท 
 
  12.  พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่สวนกลางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
   งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาระบบ
การจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 
กันยายน 2552 ดังน้ี 

 
   12.1  การจัดการจราจรขาเขาบริเวณประตงูามวงศวาน 2  
   ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณประตูงามวงศงาน 2 ขาเขาโดยใหรถยนตเลีย้ว
ขวาไดเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการจราจร 
 

 
 
 
 
 

 12.2 การจัดการจราจรขาออกประตูงามวงศวาน 1 และ 2  
   ดําเนินการจัดการจราจรดานขาออกประตูงามวงศวาน 1 และ 2  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกดานสําหรับรถยนตกอนจะลงอุโมงคทางลอดแยกเกษตร  และเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
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 12.3  งานตีเสนจราจรและซอมแซมถนนภายใน มก. 
 อาคารศูนยเรียนรวม 1ดําเนินการซอมแซมถนนและตีเสนจราจรบริเวณ 

หนาทางเขาทีจ่อดรถอาคารศูนยเรียนรวม 1 มีคาใชจาย 5,670  บาท 
 โรงอาหารกลาง 2  ดําเนินการซอมถนนและพื้นผิวจราจร เปนหลุม   

มีคาใชจาย 1,500  บาท 
  
 
 
 
 
 12.4   พัฒนา ปรับปรุงเครือ่งหมายจราจรและปายตางๆ  ภายใน มก. 
โดยดําเนินการรื้อถอนปายเครื่องหมายจราจร จํานวน 3 ปายบริเวณ ทางแยกภาควิชาปฐพ ีบริเวณทาง
แยกวิทยาศาสตร 25 ป ดานกรมวิชาการบริเวณทางแยกประตูงามวงศวาน 1 ดานกรมวิชาการ และทาสี
ขาวแดง เพ่ือหามจอดรถริมถนน เปนเงิน 5,600 บาท 

 
 
 
 
 

 สรปุ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงการจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง 
มก.  จํานวน 4 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 7,776,337 บาท 
 
  13.  พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารและพื้นที่สวนกลาง มก. 
 
   13.1 โครงการขยายทางเดินจักรยานและปรับปรุงพื้นที่ระบบสญัจรสีเขียวฯ 

ดําเนินการปรับปรุงแนวถนนหนา 
โครงการหลวงถึงปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสีแ่ยก 

หอหญิงและสี่แยกหอหญิง-ตึก 8 (สนามอินทรีฯ 

 ทางดานทิศเหนือ)เพ่ือเปนการขยายถนนเปน 

ทางจักรยานเพื่อใหการสัญจรไดสะดวก 

มากขึ้น ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือใชประโยชนอยางมีประสิทธภิาพและมีสภาพแวดลอมทีส่วยงาม โดยมี
คาใชจายเปนคาวัสดุเปนเงิน 78,771.23 บาท และคาตอบแทนเจาหนาที่เปนเงิน 30,000 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 108,771.23 บาท 
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 13.2 โครงการรับบริจาคขยะรีไซเคิล  ดําเนินการจัดทําที่กลองรองรับการบริจาค
ขยะรีไซเคลิ เพ่ือเปนจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลเขาโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  เปนการรณรงคและสรางจิตสํานึกใหบคุลากร นิสิต  มีสวนรวมในการแกปญหาขยะ
ประเภทตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยการแยกขยะกอนทิ้ง ระหวางเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2551 
โดยใชงบประมาณเปนเงิน 58,000 บาท 

 
 13.3 โครงการวางผังแมบททางภูมิทัศนประสานระบบสัญจรที่เขียวสะอาด 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน (สวนที่ 2 สี่
แยกหอหญิง – ตึก 8 )  โดยขยายถนนเปนเสนทางจักรยาน (ถนนระพีสาคริก)  ระหวางวันที่ 20 ตุลาคม 
-30 พฤศจิกายน 2551 ดําเนินการขยายถนนทําเสนทางจักรยาน เพ่ือใหเกิดความสะดวก ปลอดภัยกับ
ผูใชเสนทาง  และเพ่ือสงเสริมการใชจักรยานของนิสิตและบุคลากรตอไปอยางยั่งยืน  โดยใชงบประมาณ
เปนเงิน 340,000 บาท  จายจริง 313,324.50 บาท 

 
 
 13.4 โครงการวางผังแมบททางภูมิทัศนประสานระบบสัญจรที่เขียวสะอาด 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน (สวนที่ 4 
แยกสถานพยาบาล- แยกศูนยเรียนรวม 1)  ดําเนินการทําทางเทา  ขยายถนนทําเสนทางจักรยาน 
ระหวางเดือน 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2552  เพ่ือใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย กับผูใชเสนทาง  
และเพื่อสงเสริมการใชจักรยานของนิสิตและบุคลากรตอไปอยางยั่งยืน  โดยใชงบประมาณเปนเงิน 
421,905 บาท 

 
 13.5 โครงการที่จอดจักรยานสีขาว  ดําเนินการทําทีจ่อดจักรยานบริเวณตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2552  ไดแก ประตูงาม
วงศ 1,2  ประตูวิภาวดี (หนากองยานพาหนะฯ) โรงอาหารกลาง 2  ศูนยเรียนรวม 1-4   เพ่ือใหเกิด
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ความสะดวก ปลอดภัย  ปองกันการสูญหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม
ตอไป  โดยใชงบประมาณเปนเงิน 166,284 บาท 

  
 
 13.6 โครงการตัดแตงตนไมใหญ ประจําป 2552  โดยดําเนินการสํารวจตนไม
ใหญตามไหลทาง ฟุตบาท ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือทําการตัดแตงตนไมตามแนวสายไฟ 
สายโทรศัพท  หมอแปลงไฟฟา ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2552 เปนการปองกันไฟฟา
ลัดวงจร กิ่งไมหักพาดสายไฟฟา  สายโทรศัพทเม่ือเกิดฝนตก  รวมทั้งเปนการดูแลการเจริญเติบโตของ
ตนไมใหมีสภาพสวยงาม มีความรมรื่น โดยใชงบประมาณเปนเงิน 17,000 บาท 
 

    
 

 13.7 โครงการทางเดินเทาถนนอิงคสุวรรณ   โดยดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ขยาย
ทําทางเดินเทาบริเวณแนวถนนไพฑูรย อิงคสุวรรณ ดานหลังโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  เพ่ือเปนการจัดระเบียบดานการจราจร  เพ่ิมความสะดวกกับผูใชเสนทาง  โดยใช
งบประมาณเปนเงิน 376,500 บาท 

 

   
 

 

 13.8 การจัดสวนและปลกูตนไมภายใน มก. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหมี
ความสวยงาม เปนที่พักผอนและทาํกิจกรรมของนิสิตและบุคลากร บริเวณดานขางอาคารชมรมยูโด-ไอคิ
โด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม  ระหวางวันที่ 13-19  กุมภาพันธ 2552 
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 13.9 การดูแลบํารุงรักษาบริเวณและสภาพภูมิทัศนภายในพื้นที่สวนกลาง มก.  
โดยการดูแลกําจัดวัชพืชบริเวณคู คลอง การตัดหญา  การจัดเก็บขยะ  การลอกทอระบายน้ํา  เพ่ือใหมี
ความสะอาดสวยงาม  นาดู นามอง  บริเวณคูคลองโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

    
 

    
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารและ
พ้ืนที่สวนกลาง มก. จํานวน 9 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 1,461,784 บาท 
 

 14. พัฒนาระบบสาธารณปูโภคภายในพื้นที่สวนกลาง มก. 
 

 14.1  ปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟแสงสวาง ดําเนินการการปรับปรงุระบบไฟฟา
แสงสวางอาคารและพื้นที่สวนกลาง ดังน้ี 

 อาคารงานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งโคมไฟถนน 1 ชุด 
พรอมเดินสายไฟตอเขากบัหลอดแสงสวางของอาคาร มีคาใชจาย 663 บาท   

 บริเวณประต ู1 และประตวูิภาวดี ดําเนนิการติดตั้งไฟแสงสวาง 
งานเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552  มีคาใชจาย 12,720 บาท 

 อาคารจอดรถงามวงศวาน  ดําเนินการเดินสายเมนและติดตั้งตูเซตตี้  
30 แอมปติดตั้งโคมหลอดฟลูออเรนเซนต 36 วตัต จํานวน 18 ชุด  มีคาใชจาย  2,460 บาท 

 ถนนแยกคหกรรมศาสตร – คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการ เปลี่ยน 
หลอดแสงจันทร 250 วัตต จํานวน 4 หลอด เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 80 วัตต จํานวน1หลอด  เปลี่ยนคาร
ทริคฟวส 10 แอมป จํานวน 6 ตัว  มีคาใชจาย 8,560  บาท 
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 ตรวจสอบไฟฟาแสงสวางถนนจักรพนัธเพ็ญศิริ (ทางโคงสวน60ป  
และแยกสํานักการกีฬา) ดําเนินการเปลี่ยนคารทรคิฟวส 4 ตวั เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตต 5 
หลอด มีคาใชจาย 7,490  บาท 

 ตรวจสอบไฟฟาแสงสวางถนนชูชาตกํิาภู (แยกคหกรรม-แยกศร.1) 
ดําเนินการเปลี่ยนคารทรคิฟวส  7  ตัว  เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตต 7 หลอด  เปลี่ยนบัลลาสท  
250 วัตต 1 ตวั  มีคาใชจาย 12,900  บาท 

   
 
 
 
 

 ตรวจสอบไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ 

ดําเนินการตรวจสอบตูควบคุมการปด- เปด  ตรวจเช็คสวิทซนาฬกิาสําหรับตั้งเวลา เปลี่ยนสวิทซนาฬิกา 
มีคาใชจาย 800 บาท 

 ตรวจสอบระบบไฟฟาอาคารหอประวัติ มก. ดําเนินการ ตรวจสอบ 
ตูเซ็นเตอรโหลด เปดแลวเบรกเกอรทริป ตรวจสอบสายไฟใตเพดานหลังคาสายชอตในทอตัดตอสายไฟ 
ใหม  เปลี่ยนหลอดอินแคนในหองจัดแสดง มีคาใชจาย 10,530  บาท 

 ติดตัง้ไฟฟาบริเวณประตพูหลโยธิน 2 และบริเวณถนนแยกไปรษณีย 
 – แยกโรงพมิพ (คณะวนศาสตร) ดําเนินการเปลี่ยนหลอดแสงจันทร 80 วัตต 4 หลอด 
เปลี่ยนบลัลาสท 80 วัตต 1 ตัว เปลี่ยนคารทริคฟวส 4 ตัว มีคาใชจาย 2,595  บาท 

  
 
 
 

 ตรวจสอบระบบไฟฟาแสงสวาง ถนนดานหลังคณะมนุษยศาสตร  
ดําเนินการเปลี่ยนหลอดแสงจันทร 80 วัตต 4 หลอด เปลี่ยนบลัลาสท 80 วัตต 1 ตัว  เปลี่ยนคารทริค
ฟวส 4 ตวั มีคาใชจาย 18,155  บาท 

 ติดตัง้ระบบไฟแสงสวาง บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป  ดําเนินการ 
เปลี่ยนหลอดภายในอาคาร ซอมสายเมนไฟแสงสวาง  โดยมีคาใชจาย 2,480  บาท 
 

14.2 พัฒนาปรับปรุงตัดตนไมพาดสายไฟฟาแรงสูง  
 สํานักพิพิธภัณฑมก.  ตนไมลม เรงดําเนินการตัดแตงตนไมตัดตนไมที่ 

โคนลมกรณีฝนตกมีลมแรง และกิ่งไม พาดหมอแปลงไฟฟา ภายใน โดยมีคาใชจาย 3,640 บาท 
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 14.3 พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคารและอาคารเรียนสวนกลาง 
ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคารเรียนสวนกลาง ดังน้ี 

 อาคารศูนยเรียนรวม 1  ดําเนินการซอมซอมเกาอ้ีศร.1 มีคาใชจาย 
1,155 บาท 

 อาคารกกองยานพาหนะฯ  ดําเนินการซอมแซมหลังคาโรงจอดรถ 
กองยานพาหนะฯ สถานีผลติไบโอดีเซล  โดยมีคาใชจาย 2,400 บาท 

 อาคารสารนิเทศ 50 ป  ดําเนินการซอมหลังคารั่วมีคาใชจาย 1,795  บาท 
 
 
 

 
 กองยานพาหนะเรงซอมแซมรถสวัสดิการ  ดําเนินการซอมแซม 

รถสวัสดิการเพื่อใหบริการ แกนิสิต บุคลากรภายใน มก.  
 เดินสายโทรศัพทอาคารจอดรถงามวงศวาน 2  ดําเนินการเดิน 

สายหมายเลข โทรศัพท 4  ตัว เขาในอาคาร  โดยมีคาใชจาย 33,301 บาท 
 อาคารศูนยเรียนรวม 1,2,3,4 และ ตามประตตูาง ๆ  ดําเนินการทํา 

ที่ล็อคลอรถจักรยานจํานวน 100 ชุด โดยมีคาใชจาย 296,342 บาท 
 

 
 
 

 อาคารศูนยเรียนรวม 1,2,3,4  ดําเนินการซอมหองน้ํา มีคาใชจาย  
6,826  บาท 

 ลางเครื่องปรับอากาศ  ดําเนินการลางเครื่องปรับอากาศกองยานพาหนะฯ  
จํานวน 154  เครื่อง 

 อาคารหอประชุม มก.  ดําเนินการซอมแซมหลังคาอาคารหอประชุมใหญ มก.  
เปลี่ยนแผนกระเบื้อง มีคาใชจาย 2,460 บาท 
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 ลานจอดรถหอประชุมใหญ มก.  ดําเนินการซอมกุญแจประตูปอมเก็บ 
เงินชํารุดมีคาใชจาย 30 บาท 
 
 

 
 
 

 14.4   พัฒนาปรับปรุงสะพานไมขามคูนํ้า   ดําเนินการซอมสะพานไมขามคูนํ้า
ทางออกดานตลาดอมรพันธใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน
อาคารและพืน้ที่สวนกลาง มก.  จํานวน 4 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 427,302 บาท 
 

15.  พัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรมนิสิต 
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ไดดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรม 

นิสิต โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอม และภูมิทัศน ของอาคารกองกิจการนิสิต อาคาร
หอพัก และอาคารชมรมนิสิต ดังน้ี 
 
 15.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทศันบริเวณพืน้ที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต 
ประกอบดวย 

 โครงการซอมแซมรั้วไมหอพักหญิง ดําเนินการซอมแซมแนวรั้วหอพักหญิง 
ดานตึกชงโคที่ชํารุดเพื่อบาํรุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดความสวยงาม 
เปนระเบยีบเรียบรอย และปลอดภัยโดยคาใชจาย เปนเงิน 1,138 บาท  

 พัฒนารั้วหอพักหญิง ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมแนวร้ัว(เอน)หอพักหญิง 
เพ่ือบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาใชจายในการดําเนินการเปนเงิน 1,380 บาท 

  พัฒนากอสรางที่ก้ันทางเขา-ออกหนา อาคารชมรมนิสิตตึก ตึก 8 
ดําเนินการกอสรางที่กั้นทางเขา-ออกหนาอาคารชมรมนิสิตตึก 8 เพ่ือกันรถที่จะเขาไปจอดในบริเวณ 
อาคารชมรมนิสิตตึก 8 โดยใชวสัดุคงเหลือใชในการดาํเนินการ 

 พัฒนางานกอสรางรั้วดานหลังอาคารชมรมนิสิตตกึ 8 ดําเนินการงาน 
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กอสรางรั้วดานหลังอาคารชมรมนิสิตตึก 8 เพ่ือใหดูเรยีบรอยสวยงาม โดยมีคาใชจายในการดําเนินการ
เปนเงิน 1,400 บาท 

 พัฒนาติดตัง้เหล็กดัด ตึกพักชายที่13 ดําเนินการเชื่อมประกอบเหล็กดัด 
และติดตั้งบริเวณชองลมบริเวณตึกพักชายที่13 เพ่ือติดตั้งบริเวณชองลมประตูและปองกันการขโมย โดย
มีคาใชจายเปนเงิน 3,086 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 15.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบดวย 
 

 โครงการสํารวจระบบไฟฟา ประปา และระบบสุขาภิบาลประจําป 
ดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นที่บริเวณหอพักนิสิตและอาคารกิจกรรมนิสิต เพ่ือซอมแซมและ
บํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 พัฒนาหอพักชายที่ 12 ดําเนินการเปลีย่นโคมไฟ1x36w.ดานหลังหอพักชาย 

ที่ 12 เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน (สวางมากขึ้น) ใชมีคาใชจาย 1,250 บาท 
 พัฒนาปรับปรุงทอเมนประปาและประตูนํ้าตึกพักชายที่ 14 ดําเนินการ 

ซอมแซมทอเมนประปาและประตูนํ้าเพื่อใหมีสภาพที่ใชงานไดตามปกติบริเวณหองควบคุมปมนํ้าตึกพัก
ชายที่ 14 โดยมีคาใชจาย 4,435 บาท 

 พัฒนาปรับปรุงเปลีย่นทอเมนประปาถงันํ้าใตดินหองปมน้ําหอพัก 
นิสิตหญิงชงโค   ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนทอเมนประปาแทงคนํ้าใตดินหองปมนํ้าหองปมนํ้า
หอพักนิสิตหญิงชงโคโดยมีคาใชจาย 11,335 บาท 

 พัฒนาปรับปรุงทอเมนประปาตึกพักชายที่ 13 ดําเนินการซอมแซมทอ 
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เมนประปาและประตูนํ้าเพื่อใหมีสภาพที่ใชงานไดตามปกติบริเวณหองควบคุมปมนํ้าตึกพักชายที่ 13 มี
โดยคาใชจาย 58,764 บาท 

 พัฒนางานเปลี่ยนตูควบคุมเครื่องปมน้ํา ดําเนินการพัฒนาปรับเปลี่ยน 
ตูควบคุมเครือ่งปมนํ้าใหมบริเวณตึกพักชายที่ 15 โดยมีคาใชจายเปนเงิน 840 บาท 

 พัฒนางานฝงทอนํ้าทิ้งตกึพักหญิงมหาหงส ดําเนินการพัฒนาทําการฝง 
ทอนํ้าทิ้งตึกพกัหญิงมหาหงสเพ่ือใหสะอาดถูกสุขอนามัยมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น โดยมีคาใชจายเปนเงิน 
4,505 บาท 

 พัฒนาเปลี่ยนทอเมนประปาดานหลังหอพักชายที่ 5  ดําเนินการพัฒนา 
เปลี่ยนเมนทอประปาใหมจากของเดิมที่ผุชํารุดบริเวณ ดานหลังตึกพักชายที่ 5  ใหสามารถใชงานได 
โดยม่ีคาใชจายในการดําเนินงานเปนเงิน 2,365 บาท 

  พัฒนาซอมแซมหองนํ้าเปลี่ยนทอระบายน้ําฝนอาคารชมรมดนตรีไทย 
ดําเนินการพัฒนาซอมแซมหองน้ําเปลี่ยนเมนทอประปาใหมจากของเดิมที่ชํารุด ใหอยูสามารถใชงานได 
โดยมีคาใชจายในการเปนเงิน 1,440 บาท 

  พัฒนาทางเดินตึก 8  ดําเนินการพัฒนาติดตั้งโคมไฟถนนทางเดินตึก 8  
เพ่ือใหแสงสวางสะดวกในการสัญจร และมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น โดยมีคาใชจายเปนเงิน 2,565  บาท 

 พัฒนาทางเดินหอพักชายที่ 13 ดําเนินการพัฒนาติดตั้งโคมไฟถนน 
ทางเดินหอพักชายที่ 13 เพ่ือใหแสงสวางสะดวกในการสัญจร และมีความปลอดภยัเพ่ิมขึ้น โดยมี
คาใชจายเปนเงิน 5,070 บาท 

 พัฒนาเปลี่ยนและซอมแซมโคมไฟอาคารเคยูแบนด ดําเนินการ 
ปรับปรุงแนวถนนหนาโครงการหลวงถึงสนามอินทรีเพ่ือเปนทางจักรยานใหการสัญจรไดสะดวกมากขึ้น 
ปรับปรุงพ้ืนทีเ่พ่ือใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาใชจายเปนเงิน 5,620 บาท 

 พัฒนาซอมแซมถังเก็บน้ําและปมน้ําตกึ 13 ดําเนินการซอมแซมถังเก็บ 
นํ้าบนดาดฟาและปรับเปลี่ยนอุปกรณปมนํ้าที่ชํารุดไมสามารถใชงานไดบริเวณตกึ 13 เพ่ือซอมแซมและ
บํารุงรักษาใหสามารถใชงานได โดยมีคาใชจายในการซอมแซมถังเก็บนํ้าดาดฟาเปนเงิน 1,672บาท และ
คาใชจายในการเปลี่ยนอุปกรณปมนํ้าเปนเงิน 1,600 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,272 บาท 

 พัฒนาทางเดินตึกพักนิสติหญิง ดําเนนิการพัฒนาติดตั้งโคมไฟถนน 
ทางเดินหอพักหญิงพุทธรักษา เพ่ือใหแสงสวางสะดวกในการสัญจร และมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น โดยมี
คาใชจายเปนเงิน 1,625 บาท 

  พัฒนาเปลี่ยนตูคอนซูเมอรยูนิตพรอมเมนทตึก 8 ดําเนินการพัฒนา 
เปลี่ยนตูคอนซูเมอรยูนิตพรอมเมนท เพ่ือซอมแซมและบํารุงรักษาใหสามารถใชงานได โดยมีคาใชจาย
เปนเงิน 2,565 บาท 

 พัฒนาซอมแซมระบบไฟฟาอาคารชมรมดนตรีไทย ดําเนินการ 
ซอมแซมระบบไฟฟาภายในอาคารชมรมดนตรีไทย เพ่ือบํารุงรักษาใหสามารถใชงานได และเหมาะสม
กับการใชงาน โดยมีคาใชจายเปนเงิน 8,180 บาท  
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  15.3 พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑประจําอาคารกิจกรรมนิสิต 
ประกอบดวย 

 พัฒนาพักหญิงมหาหงสดําเนินการพัฒนาเปลี่ยนหลังคาและทาสปีอม 
มหาหงส และซอมแซมเกาอ้ีเรือนรับรองหอพักหญิงมหาหงสเพ่ือบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สามารถใช
งานไดโดยใชวัสดุที่มีอยูและมีคาใชจายดาํเนินเปนเงิน 525 บาท 

  พัฒนาปรับปรุงชมรมมสุลิมดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหองอาบน้ําชมรม 
มุสลิมเพ่ือบํารุงรักษาและซอมใหมีสภาพแข็งแรงมีอายุการใชงานไดนาน และมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

 พัฒนาซอมแซมเกาอ้ีสํานักงานหอพักนิสิตหญิง ดําเนินการพัฒนา 
ซอมแซมเกาอ้ีสํานักงานหอพักนิสิตหญิงใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานได โดยมีคาใชจายเปนเงิน 338 บาท 

 พัฒนาหอพักหญิงคัทลียา   ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงซอมแซมประตูไม 
(ผุ) ตั้งเสาปายชื่อตึกพักหญิง “คัทลียา” และเปลีย่นทอเมนประปาขนาด 2 น้ิว (ผุ) เพ่ือบํารุงรักษาและ
ซอมใหมีสภาพแข็งแรงมีอายุการใชงานไดนาน และมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น ไดนําวสัดุเหลือใชมา
ดําเนินการบางสวนและมีคาใชจายในการดําเนินการเปลี่ยนทอเมนประปาเปนเงิน 4,505 บาท 

  พัฒนาซอมแซมบอรดและปายชื่อตกึขจรรัตน ดําเนินการพัฒนา 
ซอมแซมบอรดและปายชื่อตึกขจรรัตน เพ่ือซอมแซมและบํารุงรักษาใหสามารถใชงานได โดยมีคาใชจาย
เปนเงิน 575  บาท 

 พัฒนาเปลี่ยนทอเครื่องกรองน้ําเขาตกึพักหญิงราชาวดีถึง 
ตึกพุทธรักษา  ดําเนินการพัฒนาเปลี่ยนทอเครื่องกรองน้ําเขาตึกพักหญิงราชาวดีและตึกพทุธรกัษา 
เพ่ือบํารุงรักษาใหสามารถใชงานได มีคาใชจายเปนเงิน 2,508 บาท 

 พัฒนาซอมแซมฝาเพดานหอพักที่13 ดําเนินการพัฒนาซอมแซมเปลี่ยน 
ฝาเพดานหอพักที่ 13 เพ่ือรักษาใหสามารถใชงานได โดยมีคาใชจายเปนเงิน  540 บาท 

 พัฒนาทาสีผนังหนาหองหอพักชายที่ 13  ดําเนินการพัฒนาทาสีผนัง 
หนาหองหอพักชายที่ 13 เพ่ือบํารุงรักษาใหมีสภาพแวดลอมที่ดี นาดู นามอง มีคาวัสดุ 1,520 บาท 

 พัฒนาเปลี่ยนฝาและทาสีอาคารชมรมดนตรีไทย ดําเนินการพัฒนา 
เปลี่ยนฝาและทาสีอาคารชมรมดนตรีไทย เพ่ือซอมแซมและบํารุงรกัษาใหสามารถใชงานไดโดยมี
คาใชจายเปนเงิน 992 บาท 

 พัฒนาซอมแซมประตตูึก 12 ดําเนินการซอมแซมประตูและทาสีประต ู
หองพักนิสิตชายตึก 12 เพ่ือบํารุงรักษาใหมีสภาพที่สามารถใชงานได โดยมีคาใชจายเปนเงิน 1,980 บาท 

 พัฒนาปรับปรุงเปลีย่นหลงัคาโรงจอดรถจักรยานตกึ 5 ดําเนินการ 
พัฒนาเปลี่ยนหลังคาสังกะสใีหมแทนของเดิมที่ชํารุดผุกรอนบริเวณ เพ่ือบํารุงรักษาใหมีสภาพสามารถใช
งานได กองกิจการนิสิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานคาใชจายเปนเงิน 5,620 บาท 

 พัฒนาซอมแซมชมรมมุสลิมดําเนินการพัฒนาซอมแซมตูควบไฟฟา 
ชมรมมุสลิม และซอมแซมผนังหองชมรมมุสลิม เพ่ือบํารุงรักษาใหมีสภาพสามารถใชงานไดโดยมี
คาใชจายเปนเงิน 2,495 บาท 
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 พัฒนาติดตัง้ประตูก้ันบันไดตึก 8        ดําเนินการเชื่อมประกอบเหล็กดัด 
และติดตั้งบริเวณประตกูั้นบนัไดตึก 8 โดยมีคาใชจายเปนเงิน 1,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรมนิสิต 
จํานวน 3 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 143,833 บาท 
 

16. พัฒนาการใหบริการอาคารสวัสดิการ มก. 
งานบรหิารกลุมงานอาคารพิเศษ ดําเนินการใหบริการอาคารสวัสดิการ มก. โดย 
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ไดรับคาธรรมเนียมฯ เปนเงิน 4,371,625 บาท และพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทศันภายในบรเิวณ
อาคารใหเกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนทีดี่ และเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูพักอาศัยในอาคาร ดังน้ี 
 

16.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทศันบริเวณอาคารสวัสดิการ ดําเนินการ 
จางบริการรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารใหมีสภาพแวดลอมที่ดี ถูก
สุขอนามัยกับผูพักอาศัย ใชงบประมาณเงินรายไดของอาคารสวัสดิการ มก. เปนเงิน 298,771 บาท 
 
 พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดิการ ดําเนินการจาง 
บริการรักษาความปลอดภยัพ้ืนที่สวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารใหมีความปลอดภัยตอชวีิตและ
ทรัพยสินกับผูพักอาศัย ใชงบประมาณเงินรายไดของอาคารสวัสดิการ มก. เปนเงิน 523,200 บาท 
 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารอาคารสวัสดิการ 
มก.  จํานวน 2 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 821,971 บาท และมีรายไดคาธรรมเนียมอาคาร เปนเงิน 
4,371,625 บาท 
 
 17. การสนับสนุนงานพิธีการสวนกลาง มก. และหนวยงานตาง ๆ 
 

17.1  โครงการสนับสนุนงานพธีิการสวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ดําเนินการตกแตงสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาความปลอดภัย 
และดูแลความสะดวกดานการจราจร เพ่ือใหการจัดงานพิธีการเปนไปดวยความเรยีบรอย  

 
 17.1.1  งานประชุมวิชาการครั้งที่ 47  (17-20 มีนาคม 2552)  ณ อาคารสารน

เทศ 50 ป และอาคารศูนยเรียนรวม 3  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร 
การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท  การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณ
ดําเนินการ  99,875.75 บาท  

 17.1.2 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา “เลือกแนวทางวาง
อนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    (8 - 9 มกราคม 2552) ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ 
การจราจร  การรักษาความปลอดภัย  และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณดําเนินการ  
33,579  บาท 
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 17.1.3 โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2551   (15 - 16 มกราคม 2552)  ณ  
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การ
บริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณ
ดําเนินการ  5,860 บาท 

 17.1.4 งานวันสถาปนาครบรอบ  66 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(2 กุมภาพันธ  2552) ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย  และหอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัการตกแตงสถานที่บริเวณพิธ ีการดูแลรักษาความ
สะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคาร
พิธี การดูแลระบบสาธารณปูโภค ไฟฟา ประปา โทรศพัท  การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และ
งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณดําเนินการ  4,100 บาท 

 17.1.5  การประชุมสัมมนาอาจารย ประจําป 2551  (22 พฤษภาคม 2551)  
ณ หองสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ปฏิบัติหนาทีเ่กี่ยวกับ
การจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษาความปลอดภยั เปนเงิน 11,875 
บาท และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 17.1.6  โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม        (24-27 พฤษภาคม 2552)  
ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียม
สถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีงบประมาณดําเนินการ  26,853 บาท 

  17.1.7 งานพระราชทานปริญญาบตัรประจําป 2551 (28 - 31  

กรกฎาคม 2552) ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  กองยานพาหนะ อาคารและสถานทีป่ฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรกัษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแล
การจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 
ประปา โทรศพัท การทําประตูจําลองสําหรับบัณฑติถายภาพ การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ 
การตกแตงเวทีที่ประทับ การประดับธงชาติ ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนินและอาคารพิธี
เปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ โดยมีงบประมาณดําเนินการรวมเปนเงิน 
796,050.50 บาท 

 17.1.8  นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด (27 พฤศจิกายน 2552)  ณ อาคาร
หอประชุมใหญ  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การ
บริการยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณ
ดําเนินการ 20,600 บาท  

 17.1.9 งานถวายผากฐินพระราชทานประจําป 2551 (9 พฤศจิกายน 2551)  
ณ  วัดอางทองวรวิหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  กองยานพาหนะปฏิบตัิทําหนาที่ใหบริการ
ยานพาหนะ อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปถวายผาพระกฐนิพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  โดยงบประมาณดําเนินงาน 46,093 บาท 
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17.1.10  งานวันเฉลมิพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม 2551) เพ่ือรวม 
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจัดพิธีถวายสัตยปฏญิาณเพื่อเปนขาราชการที่
ดีและพลังของแผนดิน  วันที่ 1 ธันวาคม 2551  ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป  

 17.1.11 งานขอบคุณบุคลากร (26 ธนัวาคม  2551 )  ณ ริมสระน้ําดานหนา
หอประชุมใหญ  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดัเตรียมสถานที่  การ
ตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณงานพิธี  การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย โดยมีงบประมาณ
ดําเนินการ 36,650 บาท 

17.1.12  งานวันเกษตรแหงชาตปิ 2552  (30 มกราคม -7 กุมภาพันธ 2552)   
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ปฏบิตัิหนาที่เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษา
อาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การทําประตูจําลองสําหรับบัณฑติ
ถายภาพ การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ การตกแตงเวททีีป่ระทับ การประดับธงชาติ ธงประจํา
พระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนินและอาคารพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก และ
งานอ่ืน ๆ โดยมีงบประมาณดําเนินการรวมเปนเงิน 1,934,583.75 บาท 

 17.1.13  งานนนทรีสีทอง”52    (25 กันยายน 2552) ณ หองสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัการจัดเตรียมสถานที่ 
การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษาความปลอดภัย เปนเงิน 5,333 บาท และงานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

ภาพกิจกรรมงานพิธีสวนกลาง 
 

   
 

งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 
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งานนิทรรศการตลาดนดัหลักสูตรอุดมศึกษา เลอืกแนวทางวางอนาคต 
 

  
โครงการปจฉิมนเิทศ ปการศึกษา 2551    

 

   
งานวันสถาปนาครบรอบ  66 ป  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

  
การประชุมสมัมนาอาจารย ประจําป 2551   

  
โครงการกาวแรกสูบณัฑติยุคใหม         
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งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2551 

  
งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 

   
งานถวายผากฐินพระราชทานประจําป 2551 

 
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม 2551) 

 

   
งานขอบคุณบุคลากร 
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งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 

 

  
งานนนทรีสทีอง”52     

 17.2 โครงการสนับสนุนงานพิธีการของหนวยงานตางๆ ที่ขอความอนุเคราะห 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบรกิาร อาคาร

สถานที่ จัดเตรียมสถานที่ การตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณงานพิธี  การบริการยานพาหนะ 
การจราจร  การรักษาความปลอดภัย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงหนวยงานที่ขอความ
อนุเคราะหเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยมีรายการดังน้ี 

 
กิจกรรม/งานโครงการ สถานที่ หนวยงานที่รับผิดชอบ วันท่ีจัดงาน 

งาน 100 ป พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ   
 

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กระทรวงเกษตร และสหกรณ
รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5-7  สิงหาคม  2552 

งานเลี้ยงรับรองสมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี 

หองประชุม 8,9   
อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 

กองกลาง 31 กรกฎาคม 2552 

งานประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.) 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองกลาง 20 มิถุนายน 2552 
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กิจกรรม/งานโครงการ สถานที่ หนวยงานที่รับผิดชอบ วันท่ีจัดงาน 

พิธีเปดและปดการแขงขันฟสิกส
โอลิมปกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 
10   

อาคารสารนเทศ 50 ป/
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอ
วน.) สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ 
สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
สมาคมฟสิกสไทย และภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

24 เม.ย.-2 พ.ค. 52 

งานวันลําลึกถึงพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร 
ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลาง
บางเขน  

อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
ชมรม มก.อาวุโส 

5 มิ.ย.52 

งานสืบสานประเพณีสงกรานต 
ในรั้วนนทรี 

บริเวณหองโถง ชั้น 1  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

กองการเจาหนาที่ 10 เม.ย.52 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พรอม
ดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองค 
เจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรง
ประกอบพิธีเปดอาคาร  
“วชิรานุสรณ” 

คณะเกษตร คณะเกษตร 7 ต.ค. 52 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราช
กุมาร เสด็จไปทรงเปนองค
ประธานเปดการ สัมมนาวิชาการ 
คหกรรมศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 17 
เรื่อง ปลูกพลังรัก สรางพลังปญญา 
ตานปญหา เด็กและเยาวชน” และ
ทรงรับการถวายพระเกียรติคุณ 
“เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง” จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อาคารสารนเทศ 50 ป   กองกลาง 24 พ.ย. 51 

พิธีเปดหองประชุมวิโรจ อ่ิมพิทักษ   อาคารศูนยเรียนรวม 4 กองกลาง 13 ม.ค.52 
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กิจกรรม/งานโครงการ สถานที่ หนวยงานที่รับผิดชอบ วันท่ีจัดงาน 

ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค 
องคมนตรี เปนประธานเปดงาน  
งานรําลึกครบรอบ 9 ป แหงการ
ปลูกไมยางนาในรั้วนนทรี  

บริเวณดานขาง 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

โครงการพิเศษสํานักงานอธิการบดี 17-18 พ.ย.51 

งานกาชาด ประจําป 2552 สวนอัมพร กองกลาง 30 มี.ค.-7 เม.ย.
52 

งานมหกรรมลีลาศหอใน ครั้งที่ 7 
ประจําปการศึกษา  2551 

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
 

ชมรมชาวตึกชาวหอ 13  ธ.ค. 51 

งานมอบทุนสนับสนุนคุณภาพ
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

อาคารสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 19  พ.ย 

งานเดินเพ่ือสุขภาพ “เกษตรรวมใจ  
116  วัน  จากวนัแมสูวันพอ 

สนามอินทรีจันทรสถิตย เกษตรรวมใจ 30  พ.ย.  51   

งานโครงการปฏิบัติสมาธิและจุด
เทียนชัยถวายพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนพรรษา   

สนามอินทรีจันทรสถิตย ชมรมสมาธิเพ่ือคุณภาพชีวิต 5  ธันวาคม  
2551 

งานทําบุญตึกพัก หอพักของนิสิต
ใหม  ถวายแดพอหลวง 
ประจําปการศึกษา  2551 

หนาตึกพักชาย 13 
กองกิจการนิสิต 

ชมรมชาวตึกชาวหอ 29  พ.ย. 51 

งานพิธีมอบตราสัญลักษณ   
Pre-Haccp. สัญลักษณแหง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

หองสุธรรม อารีกุล สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 

22  ธ.ค. 51 

งานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก 
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใน
วโรกาสคลายวันพระราชสมภพ 

วัดบางบัว 
 

วัดบางบัว 5 ธ.ค. 51 

งานเลี้ยงขอบคุณส่ือมวลชนทุก
สายขาวในโครงการ “ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบ
ส่ือมวลชนป  2551” 

บริเวณหองโถง ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

งานประชาสัมพันธ 17 ธ.ค. 51 

งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
“อาจารยแนะแนวกับการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทย”   

หองสุธรรม อารีกุล โครงการสงเสริมความสามารถ
พิเศษภาคฤดูรอน 

6  ม.ค.  52   

งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  “เรียนรู
ตนคนหาศักยภาพ หนทางสูการ
พัฒนา   

หองสุธรรม อารีกุล 
 

ฝายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร 26  พ.ย.  51 

 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-84 

กิจกรรม/งานโครงการ สถานที่ หนวยงานที่รับผิดชอบ วันท่ีจัดงาน 

งานประชุมเวทีขาวไทย  2551  
เรื่องวิกฤตอาชีพชาวนากับความ
มั่นคงทางอาหารของชาติ   

หองสุธรรม อารีกุล 
 

สํานักบริการวิชาการ 19 ธ.ค. 51 

งานแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
ในที่ชุมชนระดับชาติครั้งที่  10  
ฉลองครบรอบ  10  ป 

หองสุธรรม อารีกุล 
 

ศูนยออสเตรเลียศึกษา 8  พ.ย. 51   

งานพิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิม    
พระเกียรติฯ  สมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา   
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

หองสุธรรม อารีกุล 
 

กองกลาง 14 – 19  พ.ย. 51   

งานตอนรับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรแหงราชอาณาจักร
ภูฎานพรอมคณะกําหนดเดินทาง
มาเยือนหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

หองประชุม 9   
อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 

กองวิเทศสัมพันธ 28  ต.ค. 51 

งานเล้ียงสังสรรคภายในรุนเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหมภายในรุนเนื่อง
ในโอกาสวันขึ้นปใหมภายใตชื่อ
งาน  Back Toyo  university 

อาคารหอประชมุใหญ โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร
รุนที่ 17 

30  ม.ค.52 

งานคอนเสิรตวงดุริยางเครื่องลม  
Nonsri  Orchestra  Wind 

อาคารหอประชมุใหญ คณะมนุษยศาสตร 25  ม. ค. 52 

งานแสดงคอนเสิรตเพ่ือเปนการ
กระชับความสัมพันธของสอง
สถาบัน   

อาคารหอประชมุใหญ กองวิเทศสัมพันธ 15  ม.ค. 52 

งานวันคลายวันสถาปนาสํานัก
บริการคอมพิวเตอรครบรอบปที่ 
24   

สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร 23 ม.ค. 52 

งานทําบุญคณะฯ  เพ่ือเปนสิริ
มงคลแกคณาจารย  บุคลากรและ
นิสิตของคณะ   

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 22  ม.ค. 52 

งานสืบสานวัฒนธรรม  40  ป  
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 
 

คณะศึกษาศาสตร 
 

16 ม.ค.52 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-85 

กิจกรรม/งานโครงการ สถานที่ หนวยงานที่รับผิดชอบ วันท่ีจัดงาน 

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 
“จํานํา-ประกันราคา...ฤาแกปญหา
สินคาเกษตรไทย” และปาฐกถา
พิเศษในหัวขอ “มาตรการ
แกปญหาราคาสินคาเกษตรของ
รัฐบาล” 

หองสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

สํานักงานบริการวิชาการ มก. 
รวมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตร
แหงประเทศไทย และสมาคม
ผูส่ือขาวเศรษฐกิจ 

17  กรกฎาคม 2552   

งานกิจกรรม Sharing Festival  
ทําดีใหพอย้ิมได 

ถนนหนาอาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริ  

กลุมพัฒนาศักยภาพ องคการ
บริหารองคการนิสิต  

20 ม.ค. 52 

งานกิจกรรม บําเพ็ญกุศลในโอกาส
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   

หอประชุมใหญ  มก. 
 

กองกลาง 9  ก.พ. 52 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยาย
เรื่อง “ความรูพ้ืนฐานทางพิษวิทยา 
(Basic Principle of Toxicology) 
แกนิสิตภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร   

คณะวิทยาสาสตร 11  ก.พ. 52 

งานพิธีเปดโครงการฟนฟู
ประสิทธิภาพเครื่องจักร
อุตสาหกรรม (RetroFit) 

บริเวณดานหนาทางเขา
สถาบัน 

 

สถาบันคนควาและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม 

26 ก.พ.52 

งานโครงการหลวง  39   ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดิ์ 
 

มูลนิธิโครงการหลวง 10-16 ส.ค. 2552 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จทรงเปดโครงการเสริมสราง
ความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน  
“แบรนดซัมเมอรแคมป 2009”  

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ งานประชาสัมพันธ มก. 12  ก.พ.  52 

งานวันสถานประกอบการ 
โครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหาร 
มก. ครั้งที่ 7 

หองธีระสูตะบุตร  10  มี.ค. 52 

งานเสวนาเรื่อง “ความจริง: เกษตร
ประเทศไทย ” 

หองสุธรรม  อารีกุล 
 

โครงการสหกิจศึกษา 28 มี.ค. 52   

งานพิธีไหวครู อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ชมรมพุธศาสตร 24 มิ.ย.52 
งานสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ มก. เรื่องจิตเบิก
บานงานไดผล  คนเปนสุข 

หองสุธรรม  อารีกุล 
 

กองการเจาหนาที่ 19 มิ.ย.52 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-86 

กิจกรรม/งานโครงการ สถานที่ หนวยงานที่รับผิดชอบ วันท่ีจัดงาน 

งานสอนนองรองเพลง
มหาวิทยาลัยปการศึกษา 2552 

หองสุธรรม  อารีกุล 
 

องคการบริหารองคการนิสิต 
 

9-11 มิ.ย.52 

งานสัมมนาเชิงวิชาการหัวขอเรื่อง 
“ฟารมหมู รีเทิรนขาดทุน 2 ป ฟน
อยางไรใน 6 เดือน 

หองสุธรรม  อารีกุล 
 

เครือเวทโปรดักส 12 พ.ค.52 

งานประกวดนวัตกรรมรอบตัดสิน หนาหอง 1,2,3 และ 
หองสุธรรมอารีกุล 

สถาบันวิจัยและพัมนา มก. 25-26 พ.ค. 52 

งานเปดตัวสมาคมสื่อมวลชน
เกษตรแหงประเทศไทย (สกท.) 

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
 

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหง
ประเทศไทย 

14 พฤษภาคม 2552   

งานครบรอบเปดสระสุวรรณชาด 
พระราชทานประจําป 2552 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร 6 มิ.ย.52 

การแสดงธรรมโอวาทเจริญพระ
พุทธมนต เพ่ือถวายเปนพระราช
กุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
77 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2552  

หองประชุม สุธรรมอารี
กุล อาคารสารนิเทศ 50 
ป 
 

กองกลาง 11 สิงหาคม 2552   

การสัมมนาเรื่อง “เปล่ียนวิกฤตโลก 
เปนโอกาสไทย”  

หองสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

คณะเกษตร 13 สิงหาคม 2552 

  
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการสนับสนุนงานพิธกีารของหนวยงานตางๆ ที่
ขอความอนุเคราะห จํานวน 49 งาน  49 หนวยงาน คาใชจายหนวยงานเปนผูรับผดิชอบ  
 

19. การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
 

  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรวมมือกับหนวยงานเอกชนเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในโครงการประหยัดพลังงาน ดังน้ี 
 
 19.1  โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล 

 โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร กับหนวยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการไบโอดีเซลใหบรรลุผล
สําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธผิลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการใหนิสิตเขาศกึษาดูงาน การบริการทางวชิาการแกประชาชน โดยมีการถาย
ทํารายการตาง ๆ ซ่ึงมีหนวยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณ  เปนเงิน 475,000 บาท ประกอบดวย 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-87 

 บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด บริจาคเครื่องผลิต 
นํ้ามันไบโอดีเซล รุน BTC-150  พรอมวัสดุอุปกรณ รวมเปนเงิน 335,000 บาท 

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บริจาคเงิน จํานวน 100,000 บาท 
 บริษัท เจนชวลั จํากัด บริจาคเงิน จํานวน 10,000 บาท 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด บริจาคเงิน จํานวน 10,000 บาท 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด บริจาคเงิน จํานวน 20,000 บาท 

กลาวคือ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีพิธีเปดสถานีไบโอดีเซล โดยทานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานพิธีเปดในวันที่ 22 สิงหาคม 2551  นอกจากนั้น ยังไดใหบริการ
ทางวิชาการดงัน้ี 

3.1.1 จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมขอมูล  รายละเอียด  ขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล  
อํานวยความสะดวกสําหรบัการถายทํารายการฯ  ใหบริการสําหรับการถายทํารายการ กลาคิด - กลาทํา  
นําเสนอเรื่องราวการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม รายละเอียด ขั้นตอนเกี่ยวกับการผลติไบโอดีเซล 
ณ สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มก. กองยานพาหนะ ฯ  

3.1.2 จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ ดําเนินงาน  จัดเตรียมสถานที ่จัดเตรียมขอมูล  รายละเอียด   
ขั้นตอนเกี่ยวกับการผลติไบโอดีเซล อํานวยความสะดวกสําหรับการถายทํารายการฯ  ใหบริการสําหรับ 
การถายทาํรายการ กลาคิด - กลาทํา  นําเสนอเรื่องราวการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม รายละเอียด 
ขั้นตอนเกี่ยวกับการผลติไบโอดีเซล ณ สถานีผลติน้ํามันไบโอดีเซล มก. กองยานพาหนะ ฯ  
วันที่ 11  ตลุาคม 2551 

3.1.3 จัดเตรียมวัสด ุ อุปกรณ ดําเนินงานจัดเตรียมสถานที ่จัดเตรียมขอมูลตางๆรายละเอียด 
ขั้นตอนเกี่ยวกับการผลติไบโอดีเซล อํานวยความสะดวกใหบริการสําหรับการถายทํา...รูคาพลงังาน...
นําเสนอเรื่องราวการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกบัการผลิตไบโอดีเซล  
ณ สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มก. กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ วันที่  24  ตุลาคม  2551 
 
 
 

 
 
3.1.4 จัดเตรียมสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มก. กองยานพาหนะอาคารและ 

สถานที่ วันที่ 13 มกราคม  2552 เพ่ือถายทํารายการโทรทัศน 66 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย เพ่ือ
เผยแพรในงานเกษตรแหงชาติ โดยกําหนดการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5  
วันที่ 30 มกราคม 2552  เวลา 23.05 -24.00 น. 

3.1.5 จัดเตรียมวัสด ุ อุปกรณ ดําเนินงานจัดเตรียมสถานที ่ จัดเตรียมขอมูลตางๆ 
รายละเอียดขัน้ตอนเกี่ยวกบัการผลติไบโอดีเซลอํานวยความสะดวกใหบริการเรื่องราวการอนุรักษ
พลังงานและสิง่แวดลอมรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล จัดรถรางใหบริการศึกษาดูงาน 
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ของคณะดูงานชาวฟลปิปนส  ณ สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มก. กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

3.1.6 จัดเตรียมวัสด ุ อุปกรณ ดําเนินงานจัดเตรียมสถานที ่ จัดเตรียมขอมูลตางๆ   
รายละเอียดขัน้ตอนเกี่ยวกบัการผลติไบโอดีเซล  อํานวยความสะดวกใหบริการเรือ่งราวการอนุรักษ
พลังงานและสิง่แวดลอมรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล  จัดรถรางใหบริการศึกษาดูงาน 
กองวิเทศสัมพันธ และคณะอาจารยและนิสิตแลกเปลีย่น UTIA อาคารสารนิเทศ 50 ป – สถานีผลิต 
ไบโอดีเซล  วนัที่ 26 พฤษภาคม 2552 

3.1.7  ดําเนินงานจัดเตรียมสถานที ่โครงการเปดตัวเครื่องผลิตไบโอดีเซล(KUB-200) และ  
พิธีเปด วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เกี่ยวกับการดําเนินงาน  

- คาวัสดุสํานกังาน   เปนเงิน 1,983.25 บาท  
   - คาอาหาร      เปนเงิน  4,560 บาท 
    

    
 

 
 
 
 

 19.2 โครงการรถนั่งปรับอากาศ NGV  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถปรับอากาศ NGV 

เพ่ือสภาพแวดลอมใน มก. โดยไมเก็บคาโดยสาร ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ บรษิัท 
ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด เร่ิมตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2551 – 14 กันยายน 2547 โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน 
การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวกแกอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลยั 
ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลัย โดยการนํารถปรับอากาศเอ็นจีวี ขนาด 18 – 24 ที่น่ัง มา
วิ่งบริการภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกลเคียง เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานและลดมลพษิภายใน
มหาวิทยาลัย 

19.3 โครงการรถนั่งไฟฟา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงใหบริการรถนั่งไฟฟาภายใน  

มก. โดยไมเก็บคาโดยสารระหวางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กับ บริษัท ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) 
จํากัด ตามบันทึกขอตกลงเมื่อวันที่ 5 ตลุาคม 2550  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณ
ควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวกแกอาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร นิสติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลยั โดยจัดรถนั่ง
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ไฟฟาใหบริการและใหบริการรถนั่งไฟฟา  จํานวน  5-10 คัน ซ่ึงเปนการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ
ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการประหยัดพลังงาน จํานวน 3 โครงการ ซ่ึงได
รวมมือกับหนวยงานเอกชนดําเนินการ ทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณ 

 
20. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  20.1 พัฒนาฐานขอมูลบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. โดยกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ ไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือใหนิสิต บุคลากร และผูใชบริการสามารถ
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกบัการขอทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. ไดจาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  
ซ่ึงสามารถ download  แบบฟอรมตาง ๆ ได 

 
  20.2 พัฒนาฐานขอมูลการสมัครสมาชิกโครงการไบโอดีเซล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกี่ยวกับการบริจาคหรือแลกเปลี่ยนน้ํามันพืชที่ใชแลวในโครงการฯ โดย
สามารถดูรายละเอียดไดจากhttp://www.vehicle.ku.ac.th/download/form_biodiesel.pdf 

  
20.3 พัฒนาฐานขอมูลขาวประชาสัมพันธของกองยานพาหนะฯ ซ่ึงไดมีการ 

จัดทําขาวประชาสัมพันธเกีย่วกับการพัฒนา ปรับปรุงงานตาง ๆ ที่กองยานพาหนะฯ ไดดําเนินการ โดย
ผูสนใจสามารถดูไดจาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  
  
 นอกจากนั้นกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังมีขอมูลที่เผยแพรในเวบ็ไซด  
http://www.vehicle.ku.ac.th/  จํานวน 15 เรื่อง และพัฒนาฐานขอมูล จํานวน 3 ฐาน 
 

21. โครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 
 
ตามที่สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 ไดขอความรวมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในสวนทีเ่กี่ยวของเพ่ือรองรับนโยบายรฐับาล ขอ 5  
ขอยอย 5.4 กลาวคือ “ควบคุมและลดปรมิาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย 
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มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสยีง และน้ําเสยี โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
ใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดการใชซํ้าหรือหมุนเวียนกลบัมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษตั้งแตจุดกําเนิด 
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบําบัดน้าํเสีย กําจัดขยะชุมชน 
และเพิ่มพ้ืนทีส่ีเขียว โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวดั มีการบงัคับใช
กฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่วกฤตซ้ําซาก 
รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตาง ๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกไขปญหา
โลกรอนและลดมลพิษ” 
 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ไดกลาวขางตน กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ไดดําเนินโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว  (KU – GREEN CAMPUS)  
จํานวน 7 โครงการ ประกอบดวย 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

1 สถานีผลิตไบโอดีเซล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   จากปญหาสภาวะวิกฤติการณ
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงได
ดําเนินการ โครงการจัดตั้งสถานี
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล โดยใชน้ํามัน
ที่ใชแลวจากรานจําหนายอาหาร
และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชสําหรับ
รถยนตสวนกลางอาทิ เชน รถราง
ซึ่งใหบริการฟรี รถปคอัพในงาน
รักษาความปลอดภัย รถอีแตน 
ในงานสวนและรักษาความสะอาด 
เปนตน เปนการสงเสริมการลด
รายจายการจัดซื้อน้ํามันดีเซล ลด
ปริมาณน้ํามันที่ใชซ้ําหลายครั้งจาก
การประกอบอาหารซึ่งสงผลตอ
สุขภาพตอนิสิตและบุคลากร
รวมทั้งเปนการลดมลภาวะทาง
อากาศภายในมหาวิทยาลัย 

1) การผลิตไบโอดีเซลเพื่อ
ใชกับรถยนต สวนกลางของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2) การเปนศูนยการเรียนรู
ดานพลังงาน  ทดแทนแก
นิสิต นักศกึษา และบุคคลที่
สนใจทั่วไป 
3) การศึกษาความเปนไป
ไดในการใชไขมนัจากถังดัก
ไขมันจากน้ําทิ้งเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตไบโอดีเซล 

ตุลาคม 2251-
กันยายน 2552 
(โครงการตอเนื่อง
เริ่มดําเนินการ
เมษายน 2551  
เปนตนไป) 

1) เปนศูนยการเรียนรู
เกี่ยวกับการผลิตพลังงาน
ทดแทนแกนิสิตและบุคคล
ทั่วไป 
2) ลดงบประมาณการจัดซื้อ
น้ํามันดีเซลสําหรับรถยนต
สวนกลางของมหาวิทยาลัย 
3) ลดปญหามลภาวะทาง
อากาศและปญหาการ
ปนเปอนของไขมันสูแหลง
น้ําสาเหตุของน้ําเสียและ
การอุดตันของทอระบายน้ํา 
4) ลดปญหาดานสุขภาพ
จากการบริโภคน้ํามันที่ใช
ซ้ําซึ่งมีสารกอมะเร็ง 
5)ทราบความเปนไปไดใน
การใชไขมันจากน้ําทิ้งเปน
วัตถุดิบในการผลิตน้ํามันไบ
โอดีเซล 
6) เปนการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

งานยานพาหนะ 
กองยานพาหนะฯ 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

2 โครงการจักรยาน KU- 
GREEN CAMPUS    
HEALTHY COMMUNITY  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
นโยบายสงเสริมใหทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยฯเปนวิทยาเขตสีเขียว 
จึงไดจัดตั้งโครงการจักรยาน KU-
GREEN CAMPUS HEALTHY 
COMMUNITY  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในทุกวิทยาเขตทั่ว
ประเทศ 
 
 
 

1) เพื่อสงเสริมการใช
จักรยานภายในมก. สงผล
ตอการลดมลพิษในอากาศ
และลดการใชพลังงาน 
2) เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวด- ลอมและการลด
การใชพลังงาน 
3) เพื่อเปนสถาบัน 
การศึกษาตนแบบที่สงเสริม
การใชจักรยานแกชุมชน
ตาง ๆ ทั่วประเทศ  
 

ตุลาคม 2251- 
เปนตนไป 
 

1) นิสิตและบุคลากร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปมี
การใชจักรยานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพิ่มมากขึ้นและตอเนื่อง 
สงผลตอคุณภาพสิ่งแวด 
ลอมที่ดีและลดการใช
พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
2) นิสิตและบุคลากร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิด
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมและการลดการ
ใชพลังงาน 
3) ชมุชนตางๆทั่วประเทศมี
การใชจักรยานเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการการ
ดําเนิน ชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  
4) เปนการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

กองยานพาหนะฯ 
กองกิจการนิสิต 
คณะสถาปตย- 
กรรมศาสตร 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

3 ธนาคารขยะรีไซเคิล -
GREEN 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
สถานที่ทําการ : กองยาน- 
พาหนะอาคารและสถานที่ 
เวลาทําการ : ทุกวันจันทร 
เวลา 9.00 -11.00 น. 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
นโยบายสงเสริมการคัดแยก
ขยะอยางถูกตอง ดังนั้นจึงได
ดําเนินการจัดตั้ง โครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล ภายใต
โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
GREEN CAMPUS เพื่อเปน
การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และการ
สรางการจัดการขยะรีไซเคิลที่มี
ประสิทธิภาพปลูกฝงจิตสํานึกที่
ดีและการมีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอมใหกับนิสิต  บุคลากร
และประชาชนทั่วไป 

1) เพื่อสงเสริมการการคัดแยก
ขยะอยางถูกตอง สงผลตอการ
ลดปริมาณขยะภาย 
ในมหาวิทยาลัยฯ 
2)เพื่อเปนศูนยเรียนรูการ
จัดการขยะรไีซเคิลแกนิสิต 
สมาชิก และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 
3) เพื่อสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวมในการรกัษา
สิ่งแวดลอมแกนิสิต สมาชิก 
และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ 
4) เพื่อเสริมสรางรายไดจาก
การรับฝากขยะรไีซเคิลแก
นิสิต สมาชิก และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 

ตุลาคม 2251- 
 เปนตนไป 

1) เกิดประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขนภายใต
โครงการการบริหารจัดการขยะรี
ไซเคิล มก. 
2) นิสิตและบุคลากรตลอดจน
สมาชิกผูเขารวมโครงการฯมี
สวนรวมในการจัดการขยะรี
ไซเคิลของมหาวิทยาลัย 
3) นิสิตและบุคลากรตลอดจน
สมาชิกผูเขารวมโครงการฯเกิด
จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 
4) นิสิตและบุคลากรตลอดจน
สมาชิกผูเขารวมโครงการฯเกิด
อุปนิสัยการออม 
5) นิสิตและบุคลากรตลอดจน
สมาชิกผูเขารวมโครงการฯมี
รายไดเพิ่มจากการฝากขยะรี
ไซเคิล  
6) เปนการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 
กองยานพาหนะฯ 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-94 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

4 ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีประหยัด
พลังงานเพื่อชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
KU-Cestec 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สงเสริมการใชพลังงานทดแทน
และการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมสูชุมชน และการมี
สวนรวมในการแกไขปญหาวิกฤต
และความมั่นคงดานพลังงานใน
ประเทศ ดังนั้นจึงจัดตั้งศูนย
เรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อ
อบรมถายทอดความรูเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานและเทคโนโลยี
การอนุรักษสิ่งแวดลอมแกนิสิต 
บุคลากรและประชาชน นําไป
ประยุกตใชไดจริง และเกิด
จิตสํานึก และนิสิตนําความรู
ดังกลาวไปเผยแพรสูชุมชนผาน
เครือขายกิจกรรมพัฒนาของนิสิต 
อาทิ ชมรม สโมสรนิสิตคณะ
ตางๆ ในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ 
 

1) ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานใหแกนิสิตของ 
มก.เพื่อนําไปถายทอดผานคาย
กิจกรรมพัฒนาตางๆทั่วประเทศ  
โดยผานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัด
พลังงานอยางตอเนื่อง 
2)ศูนยเรียนรูเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน สําหรับ
ประชาชนที่สนใจ โดยผาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
อยางตอเนื่อง 
3)ศูนยขอมูลผลงานเทคโนโลยี
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
สําหรับชุมชน 
4) ศูนยบริหารจัดการโครงการ
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
มก.เพื่อใชเปนจุดฝกอบรมเชิง
ปฏบิัติการจริงอยางยั่งยืน 
5) ศูนยสงเสริมและรณรงคการ
ลดปญหาภาวะโลกรอน (Global 
Warming)  

ตุลาคม 2251-
กันยายน 2552 
โครงการตอเนื่อง 
เปดอบรมครั้งที่ 1  
 (17 กันยายน 
2551) 
เปดอบรมครั้งที่ 2  
(20 ธันวาคม 2551) 

1) การลดรายจายดานการ
จัดการขยะและดานพลังงานที่ใช
ในกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2) นิสิต บุคลากรและประชาชน
ผูสนใจ มีความรูและสามารถนํา
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและ
การผลิตพลังงานทดแทนระดับ
ชุมชน นาํไปประยุกตใชไดจริง  
3) นิสิต บุคลากรและประชาชน
ผูสนใจ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
4) นิสิตสามารถนําความรูที่
ไดรับการอบรมไปเผยแพรสู
ชุมชนผานเครือขายกิจกรรม
พัฒนาของนิสิตอาทิ ชมรม 
สโมสรนิสิตคณะตางๆ ในพื้นที่
ตางๆทั่วประเทศ 
5) เปนการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

กองยานพาหนะฯ 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-95 

 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

5 โรงผลิตถานไมและน้ําสมควัน
ไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ปญหาการจัดการเศษกิ่งไม
ใบไมภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และการนํามา
ผลิตเปนพลังงานและใชใน
การเกษตร ดังนั้นจึงไดจัดตั้งโรง
ผลิตถานไมและน้ําสมควันไม 
มก.เพื่อผลิตถานไมและน้ําสม
ควันไมจากเศษกิ่งไมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  

1) เพื่อผลิตถานไมและน้ําสม
ควันไมจากเศษกิ่งไมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ แลวนําถานไมมา
เปนพลังงานเชื้อเพลิงใน
กิจกรรมตางๆและน้ําสมควันไม
ไปเปนสารขับไลแมลงในงาน
สวนและรักษาความสะอาด 
2) เพื่อเผยแพรความรูสูชุมชน
ผานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัด
พลังงานเพื่อชุมชนอยางตอเนื่อง 

ตุลาคม 2251-
กันยายน 2552 
 

1) เกิดการบริหารจัดการขยะกิ่ง
ไมโดยการผลิตถานไมและน้ําสม
ควันไมจากเศษกิ่งไม แลวนํา
ถานไมมาเปนพลังงานเชื้อเพลิง
ในกิจกรรมตางๆและน้ําสมควัน
ไมไปเปนสารขับไลแมลง 
ทดแทนการใชสารเคมีที่เปน
อันตรายไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
2) ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน 
 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 
กองยานพาหนะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-96 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

6 โรงผลิตกาซชีวภาพและน้ํา
หมักชีวภาพจากขยะสด 

  ปจจุบันมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
มีปริมาณขยะสดหรือเศษอาหาร
จํานวนมากที่เหลือทิ้ง กอใหเกิด
ปญหาการเนาเสีย เกิดกลิ่นไมพึง
ประสงคและปญหาสิ่งแวดลอม ดังนั้น 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจึงได
จัดตั้งโรงผลิตกาซชีวภาพและน้ํา
หมักชีวภาพจากขยะสด เพื่อเปนการ
ลดปริมาณขยะสดโดยการนํามาผลิต
เปนกาซชีวภาพ ปุยชีวภาพ และน้ํา
หมักชีวภาพ ทําใหเกิดประโยชนใน
การลดรายจาย  ดานพลังงานและ
ดาน สิ่งแวดลอม ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป 

1)  การลดปริมาณขยะสด
ภายในมหาวิทยาลัยฯโดยการ
นํามาผลิตเปนกาซชีวภาพ และ
น้ําหมักชีวภาพ  
2) เปนศูนยการเรียนรูแกนิสิต 
บุคลากร และประชาชนที่สนใจ 
 

ตุลาคม 2251-
กันยายน 2552 
 

1) ปริมาณขยะสดภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีปริมาณ
ลดลงสงผลตอสิ่งแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัย 
 2)เปนศูนยการเรียนรูแก
นิสิต บุคลากร และ
ประชาชนที่สนใจ ไดรับ
ความรูในการจัดการของเสีย 
โดยนํามาผลิตเปนพลังงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 
กองยานพาหนะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-97 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

7 ระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี 
นโยบายใหวิทยาเขตสีเขียวโดยเ
ฉพาะแหลงน้ําธรรมชาติ ในพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยฯ มีการกอสราง 
โรงอาหาร และอาคารตางๆ 
 มากมายซึ่ง เปนเขตการเรียน 
การสอน และมีบุคลากร นิสิต 
มาใชอยางตอเนื่องทําใหเกิด 
น้ําเสีย ไหลประปนสูแหลงน้ํา 
ธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยฯ  
นโยบายกอสราง 
โรงบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 
เพื่อขจัดปญหาที่เกิดขึ้น 
 

1)เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทดโนโ
ลยี และสิ่งแวดลอม 
เรื่องกําหนดมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
จากอาคารบางประเภทและ 
บางขนาด 
2) เพื่อรวบรวมน้ําเสียจาก 
อาคารตาง ๆ ภายในพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยฯ นำไปบําบัด 
และปลอยออกสูแหลงน้ํา 
ธรรมชาติ 
3)เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา 
ที่ใชในระบบําบัดน้ําเสียอาคาร 
ตาง ๆ 
ภายในพื่นที่มหาวิทยาลัยฯ 
4) ใชเปนสถานที่ศึกษา ดูงาน 
ฝกงาน นิสิต,บุคลากร 
และภาคเอกชน ทั่วไป 

โครงการตอเนื่องเริ่ม
ดำเนินการ   
ตุลาคม 2547 
เปนตนมา 

1) น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว 
ปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติเปนไป 
ตามประกาศกระทรวง     
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบาง ขนาด 
2) ลดปญามลภาวะ สภาพ 
แวดลอม แหลงน้ําธรรมชาติ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3)  ลดงบประมาณในสวน 
การใชพลังงานไฟฟาใน 
ระบบบําบัดอาคารคณะตาง ๆ 
4) เปนสถานที่ใหความรู 
การแกไขปญหามลภาวะทางน้ํา 
และเกิดจิตสํานึกในการรักษา 
สิ่งแวดลอม และการลดใชพลังงาน 
5) น้ําเสียผานการบําบัดแลว 
ประมาณ 120,000 ลบ.เมตรตอป 

งานซอมบํารุง 
กองยานพาหนะฯ 

 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-98 

 กลยุทธที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการ
ทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการในเชิงพาณิชย 
การพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษา จัดเก็บขอมูลประวัติและหอจดหมายเหตุของมหาวทิยาลัย 
เพ่ือใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกไดอยางรวดเร็วและครบถวน 
 

 1.  พัฒนาการใหบริการวิชาการ 
 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาการใหบริการวชิาการของงานสวนและ
รักษาความสะอาด ดังน้ี 
  
 1.1 โครงการจัดตกแตงสวนและขยายพันธไมเพื่อจําหนาย 
  งานสวนและรกัษาความสะอาด ไดดําเนินการโครงการตกแตงสวนและขยาย
พันธไมเพ่ือจําหนาย  ใหบริการกับหนวยงานคณะสํานัก สถาบันตางๆ และบุคคลทั่วไป มีรายไดเปนเงิน 
171,000 บาท   
 

 
 

2. โครงการอนุรักษ ศิลปวฒันธรรม 
 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และ
เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย มีคาใชจาย เปนเงิน  
641,910.50 บาท ประกอบดวย 
 
  2.1 งานกฐินพระราชทาน ประจําป 2551   กองยานพาหนะฯ จัดยานพาหนะ
เพ่ือใหบริการผูบริหาร บุคลากรและนิสิต ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความ
ปลอดภัย ณ  วัดอางทองวรวิหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  วันศุกรที่ 31 ตลุาคม 2551   จํานวนรถ
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รวมการเดินทาง 27  คันโดยมีผูรวมงานเปนนิสิต 100 คน บุคลากร 843 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 
46,093  บาท 

   
 

 2.2 วันที่ระลกึ "นนทรีทรงปลูก...ดนตรีทรงโปรด" กองยานพาหนะอาคารและ 
สถานที ่ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ และดูแลรักษาความปลอดภัย งานวันที่ระลกึ "วันนนทรีทรงปลูก...
ดนตรีทรงโปรด" จัดโดยกองกลาง  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณ
ดานหนาอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  โดยมีบุคลากรกองยานฯเขารวม จํานวน
กวา 13 คน รวมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551 และเพ่ือเปนการรําลึกถึง
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9 ตน และทรง
ดนตรีที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเปนครั้งแรก เม่ือวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2506  และมีคาใชจายเปน
เงิน 20,600 บาท 

 
 2.3 งานขอบคุณบุคลากร   ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่  ดูแลรักษาความ 

ปลอดภัยและการจราจรและอํานวยความสะดวกการจัดงานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และจัดสวนตกแตงไมดอกไมประดับ  งานขอบคุณบคุลากร ณ ริมสระน้ํา
ดานหนาหอประชุมใหญ งานในวันที่ 26 ธันวาคม  2551 และมีคาใชจายเปนเงิน 36,650.50 บาท (จัด
งานโดยกองกลางมีบุคลากรกองยานฯเขารวม 396 คน) 

   
 

  2.4 โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิและวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2551  
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดจัด โครงการ "วันสัมมาทิฐิและวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2552”  
ในวันที่ 30 ธนัวาคม 2551  ณ  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  เพ่ือใหบุคลากรของกองยานพาหนะฯ 
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ไดมีการพบปะสังสรรค ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบตัิ  และแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบตัิงาน เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ เขารวมโครงการ 340 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 90,500 บาท 

 

   
 

 
     2.5 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม  ณ พุทธมณฑล ครัง้ที่ 5  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดใหมีวันพัฒนาและปลูก
ตนไม ครั้งที่ 6 ณ พ้ืนที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 30  พฤษภาคม 2552 เพ่ือรวม
เฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสอันเปนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 82 พรรษา  และเพ่ือสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาและปลูกตนไมรวมกันในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับผิดชอบ มีเน้ือที่ประมาณ 2 ไร ใหมีความรมร่ืน สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี  โดยการ
ปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปายชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรับปรุงบาํรุงสวนและปลูกซอม
ตนไมเดิม และพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ  ซ่ึงมีคาใชจายเปนคาวัสดุ 
คาตนไม คาอาหาร และอ่ืน ๆ โดยใชงบประมาณเงินรายไดเปนเงิน 61,067 บาท มีผูเขารวม
โครงการทั้งหมด จํานวน 150 คน เปนบุคลากร จํานวน 100 คน และนิสิต จํานวน 50 คน  

 

   
 

  2.6 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552  กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ ไดจัดวันพัฒนาและปลกูตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 ขึน้ในวันที่ 
27 มิถุนายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และเพ่ือสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาด   การ
ปลูกตนไม  และการบํารุงรกัษาตนไมอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลยัฯ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของความ
รมรื่นของตนไม  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิด
ความรมรื่น สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
โดยใชงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 387,000 บาท และไดรับบริจาคเงินจากสหกรณออมทรัพย มก. 
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จํากัด เปนเงิน 20,000 บาท และรานสหกรณ มก. จํากัด เปนเงิน 2,000 บาท รวมเงินของสวนกลางที่ใช
สนับสนุน เปนเงิน 409,000 บาท ผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด จํานวน 27,963 คน ประกอบดวย นิสิต 
17,646 คน นักเรียน ครูและผูปกครองนักเรียนสาธติฯ  3,207 คน บุคลากร 6,915 คน และเจาของรถจัก
ยานยนตบริการ เจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก จํานวน 195 คน 
 

  
 

 

 
  2.7  พิธีถวายสัตยปฏญิาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลงัของแผนดิน 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ใหบริการหองประชุม จัดสถานที่และรักษาความสะอาด ในวันที่ 1 
ธันวาคม 2551  ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50    

  
 

    2.8 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตร ีจตุรมิตรไมตรีสีเขียว ครั้งที่ 6 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เขารวมการแขงขนักีฬาเชื่อมความพันธไมตรี “จตุรมิตรไมตรีสีเขยีว ครัง้
ที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วันที ่4 เมษายน 2552 มีหนวยงานจาก 4 วิทยา
เขตเขารวมการแขงขัน เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีของหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีบุคลากรของกอง
ยานพาหนะฯ เขารวมจํานวน 50 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 33,790 บาท 

  
 

 2.9 โครงการกีฬาพัฒนาบุคลากรเพื่อออกกําลังกาย  กองยานพาหนะ อาคาร 
และสถานที่  จัดการแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธไมตรีและความสามัคคีระหวางบุคลากรของ 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  กับสถานีตํารวจนครบาลวิภาวดี, สมาคมผูสื่อขาวแหงประเทศไทย   
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และบริษัททางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)  เพ่ือใหเกิดการติดตอประสานงานราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ  ใหเปนไปอยางมีสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ระหวางวนัที่ 8-9 ตุลาคม 2552  
ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย  มีคาใชจายเปนเงิน 34,943 บาท  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 133 คน 
 

  
 

  2.10 โครงการกาวแรกสูบณัฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหบริการสถานที่ จัดสถานที่ อํานวยความสะดวกดานการจราจรและ
รักษาความปลอดภัย ระหวางวันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2552 มีคาใชจายเปนเงิน 26,853 บาท 

  
 

  2.11 งานวันสถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ใหบรกิาร ตกแตงสถานที่ รักษาความปลอดภยั และรักษาความสะอาด   พิธีวางพวงมาลา ณ 
อนุสาวรียสามบูรพาจารย  พิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย  พิธีทางศาสนาถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ  
การประชุมใหญสามัญประจําป 2551 ณ หอประชุม มก.   โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คณะ
ผูบริหาร คณะครอบครวัของสามบูรพาจารย ผูแทนชมรม มก. อาวุโส สมาคมนิสิตเกา มก. องคการ
บริหารองคการนิสิต สภานิสิตและคณะอาจารย นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง มก. รวมถึงผูแทนคณะสํานัก
สถาบัน นิสิตเกาเขารวมในพิธี  ในวันที ่2 กุมภาพันธ 2552   มีคาใชจายเปนเงิน 4,100 บาท 

   
  
  2.12  โครงการทําบุญและวันแหงการสรางสัมมาทฐิิ  การบริหารจัดการภารกิจ
ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปนที่ยอมรับวาบุคลากรเปนทรัพยากรทีมี่ความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการนําองคกรใหเจริญกาวหนา บรรลตุามเปาหมายได เน่ืองจากภารงานของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ เปนงานบริการและมีลักษณะงานที่จําเปนจะตองประสานงานกับหนวยงานและบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอก บุคลากรจึงจําเปนตองมีคุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการที่ดี กอใหเกิดประโยชน
ตอองคกร ตลอดจนทําใหการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธผิลมากที่สุด จึงเปนการ
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สมควรที่จะไดรับการสนับสนุนและเสริมสรางใหบุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมี
โอกาสทําบุญ และฟงเทศน เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
เกิดขวัญกําลงัใจที่จะรวมกนัปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผดิชอบและมีการเอื้ออาทรตอเพ่ือนรวมงานมีการ
ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ในวันที ่2 ตุลาคม 2552 มี
บุคลากรเขารวม 270 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 80,560 บาท 

   
 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันท่ีดําเนินการ  คาใชจาย 

(บาท 
จํานวนผูเขารวม (คน) 

1. งานกฐินพระราชทาน  31-ตุลาคม-2551  46,093.00  นิสิต  100  
บุคลากร 843  

2. วันที่ระลึก "นนทรีทรงปลูก...ดนตรีทรง
โปรด" 

28 พฤศจิกายน 2551 20,600.00 กองกลางจัด 
กองยานฯ รวม13 คน 

3. งานขอบคุณบุคลากร 26 ธันวาคม  2551 36,650.50  กองกลางจัด 
กองยานฯ รวม396 

4. โครงการ "วันสัมมาทิฐิและวันสงทายป
เกาตอนรับปใหม" 

30-ธันวาคม-2551 90,500.00 
  

บุคลากรกอง 340 

5. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม  ณ 
พุทธมณฑล ครั้งที่ 5 

30-พฤษภาคม-2552 31,040.00 นิสิต       50  
บุคลากร 100  

6. วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  
    ประจําป 2552 

27-มิถุนายน-2552 387,000.00 นิสิต       17,646 
บุคลากร    6,915 
นักเรียน ครู และ
ผูปกครอง   3,207 
หนวยงานภายนอก 195 

7.พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ
ที่ดีและพลังของแผนดิน 

1 ธันวาคม 2551   - - 

8.โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
ไมตรี จตุรมิตรไมตรีสีเขียว ครั้งที่ 6 

4 เมษายน 2552 33,790.00 บุคลากรเขารวม 50 คน  

9.โครงการกีฬาพัฒนาบุคลากรเพื่อออก
กําลังกาย 

8-9 ตุลาคม 2552 34,943.00 ผูรวมโครงการ 133 คน 

10.โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ป
การศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน 

24 -27 พฤษภาคม 2552 26,853.00 - 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-104 

 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันท่ีดําเนินการ  คาใชจาย 

(บาท 
จํานวนผูเขารวม (คน) 

11.งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

2 กุมภาพันธ 2552 4,100.00 - 

12.โครงการทําบุญและวันแหงการสราง
สัมมาทิฐิ 

2 ตุลาคม 2552 80,560.00 บุคลากรเขารวม 270 คัน 

 

 3. บริการเผยแพรขอมูลโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 
   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหบริการเผยแพรขอมูลโครงการแกไขปญหา
โลกรอนและลดมลพิษ  โดยใหบุคลากร นิสิต และผูสนใจเขาศึกษาดูงานทั้งหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก ในโครงการตาง ๆ จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย 
   3.1 โครงการผลิตไบโอดีเซล มก. 
   3.2 โครงการบริหารจัดการขยะรีโซเคลิ 
   3.3 โครงการผลิตถานไมและน้ําสมควันไม 
   3.4 โครงการผลิตปุยหมักชวีภาพและน้ําหมักชีวภาพจากขยะสด 
   3.5  ธนาคารขยะรีไซเคลิ  
สืบเนื่องจากกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนินการโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลด
มลพิษ จํานวน 5 โครงการ ดังกลาว มีบุคลากร นิสิต และผูสนใจเขาศึกษาดูงานทั้งหนวยงานภายใน 
หนวยงานภายนอก และหนวยงานตางประเทศ ดังน้ี 
วันเดือนป การ

ใหบริการ 
หนวยงาน โครงการ/กิจกรรม จํานวน 

(คน) 

3.1 การศึกษาดูงานของหนวยงานตางประเทศ  

19 พ.ค.52 ศึกษาดูงาน  
 

ชมรมเกษตรกร 
จากประเทศฟลิปปนส 

เย่ียมชมศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชน มก (KU-
CESTEC)  ไดแก การผลิตถานไมน้ําสมควันไม 
การผลิตน้ําหมักและกาซชีวภาพจากขยะสด   
และการผลิตไบโอดีเซล  (สถานีผลิตไบโอดีเซล 
มก.) 

59 

26 พ.ค.52 ศึกษาดูงาน  
 

อาจารยและนิสิต
แลกเปล่ียน 

University of 
Tennessee,Institute  

of  Agriculture 
(UTIA)  

เย่ียมชมศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชน มก (KU-
CESTEC)  ไดแก   การผลิตถานไมน้ําสมควัน
ไม การผลิตน้ําหมักและกาซชีวภาพจากขยะสด   
และการผลิตไบโอดีเซล   

16 

   รวม 75 
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วันเดือนป การใหบริการ หนวยงาน โครงการ/กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

3.2 การอบรม ศึกษาดูงานของหนวยงานในประเทศ  

20 ธ.ค.52 ฝกอบรม นิสิต 
บุคลากร 
 

นิสิตและบุคลากร มก. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานชุมชน ครั้งที่ 2  มี
รายจาย 46,093 บาท 

60 
 

ต.ค.51- 
ก.ย.52 

การผลิตไบโอ
ดีเซลไบโอดีเซล 

หนวยงานภายในและ
ภายนอก มก. 

ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
อุปกรณที่ใชในการผลิต  

 29  

11 ต.ค. 51 เผยแพร
ผลผลิตส่ือ 

ชอง 5 ถายทํารายการสารคดี“กลาคิด กลาทํา  
เรื่องสถานีตนแบบไบโอดีเซล มก.” 

5 

24 ต.ค.51 เผยแพร
ผลผลิตส่ือ 

ชอง 3 ถายทํารายการสารคดี “รูคาพลังงาน  
เรื่องสถานีตนแบบไบโอดีเซล มก.” 

6 

23 ต.ค.51 ฝกอบรม  ออกคายอนุรักษของนิสิต 
มก. 

ใหบริการวิทยากรกับนิสิตใหความรู การ
ผลิตไบโอดีเซล การบริหารจัดการขยะรี
ไซเคิล การผลิตถานไมและน้ําสมควันไม 

150 

29-30 
เม.ย.52 

ฝกอบรม  
 

นิสิตชาวตึกชาวหอและ
ชมรมมหาวิทยาลัย

ชาวบาน มก. 

ใหบริการวิทยากรใหความรูการผลิตกาซ
ชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพจากขยะสด  
และรานตนแบบการผลิตกาซชีวภาพ  
 

14 

2 พ.ค.52 ฝกอบรม  
 

ขอวิทยากรออกคาย
อนุรักษพลังงานชุมชน/ให

ความรู  

ใหบริการนิสิตในการจัด 
คายอนุรักษพลังงานชุมชน จ.ลพบุรี  มี
รายจาย 4,440 บาท 

82 

7 พ.ค.52 ฝกอบรม  
 

จัดอบรมนิสิตชมรม
มหาวิทยาลัยชาวบาน  

ศึกษาและปฏิบัติการทําปุยหมัก 7 

ภาคตน ใหบริการ
อุปกรณและ
สถานที่ 

นิสิตชั้นปที่ 4  
 

ใหความรูการผลิตไบโอดีเซล 1 

10มิ.ย.52 ฝกอบรม  นิสิต 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  

คณะวิศวกรรมศาสตร มก. 

ใหความรูการผลิตไบโอดีเซล 
 

2 

10มิ.ย.52 ฝกอบรม  บริษัทไซโคลตรอน เอนจิ
เนียริ่ง แอนเอนไวรอน

เมนท จํากัด  

 ใหความรูดานการผลิตไบ 
โอดีเซล 

2 

2 ก.ค.52 ศึกษาดูงาน  นิสิต 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ

วิศวกรรมศาสตร มก. 

โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล 
 

15 

 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-106 

วันเดือนป การใหบริการ หนวยงาน โครงการ/กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

4 ก.พ.52 เผยแพรผลผลิต
ส่ือ 
 

ถายทํารายการสารคดี ถายทํารายการสารคดี “โลกสวย 
พลังงานสดใส ไปกับ ปตท.  ไดแก การ
ผลิตไบโอดีเซล  ธนาคารขยะรีไซเคิล 
โรงผลิตถานไมและน้ําสมควันไม  โรง
ผลิตกาซชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ 

7 

13 ม.ค.52 เผยแพรผลผลิต
ส่ือ 
 

ถายทํารายการสารคดี  ถายทํารายการสารคดี "รายการโทรทัศน 
66 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรเกี่ยวกับสถานีผลิตไบโอ
ดีเซล   เพ่ือเผยแพรในงานเกษตร
แหงชาติประจําป 2552 

8 

10 มี.ค.52 ศึกษาดูงาน คณะผูแทนจาก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 

โครงการดานระบบการปฏิบัติงาน 
Green campus มก. ไดแก การผลิต
ถานไมน้ําสมควันไม การผลิตน้ําหมัก
และกาซชีวภาพจากขยะสด   และการ
ผลิตไบโอดีเซล  สถานีผลิตไบโอดีเซล 
มก.   

6 

17 มิ.ย. 52 ศึกษาดูงาน คณะผูแทนจาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

โครงการศูนยเรียนรูและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานชุมชน มก. 
ไดแก   การผลิตถานไมน้ําสมควันไม 
การผลิตน้ําหมักและกาซชีวภาพจาก
ขยะสด    

3 

28 มิ.ย. 52 
 

ศึกษาดูงาน นิสิตสาขาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม   

คณะวิศวกรรมศาสตร มก.  

เขาศึกษาดูงานระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลาง มก. 
 

13 

21 ก.ค. 52 ศึกษาดูงาน นักเรียนจากหลักสูตรวิชา
การศึกษาสุขศึกษา  

โครงการศึกษานานาชาติ  
โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง มก.  26 

   รวม 436 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปงบประมาณ  2552  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 2-107 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานในโครงการตาง ๆ 
 

การศึกษาดูงานของหนวยงานตางประเทศ 
  

   
คณะชมรมเกษตรกรจากฟลิปปนส Devolved Agriculturists of The Philipines,lnc (DAPI) 

 

   
คณะอาจารยและนิสิตแลกเปลี่ยน  University of Tennessee, Institute  of  Agriculture (UTIA) 

 
การศึกษาดูงานของหนวยงานภายในประเทศ 

 

   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานชุมชนใหกับนิสิต 

 

  
ใหบริการขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและอุปกรณที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลไบโอดีเซล   
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ถายทํารายการเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล 

  

 

  
ใหบริการวิทยากรใหความรูรวมกับนสิิตชมรมชาวตึกชาวหอออกคายอนุรักษพลังงานชุมชน 

 
 

  
ใหความรูดานการผลิตไบโอดีเซลแกนิสิตและโครงการบริหารจัดการขยะรไีซเคิลของนสิิต มก. 

ภาควิชาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร มก. 
 

  
ใหความรูการผลิตไบโอดีเซลแกบุคลากรบริษัท ไซโคลตรอนเอนจเินียริ่ง แอนด  เอนไวรอนเมนท จํากัด 

    

  
ถายทํารายการโทรทัศน 66 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เก่ียวกับสถานีผลิตไบโอดีเซล 
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ศึกษาดูงานดานระบบการปฏิบัติงาน Green campus มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของหนวยงานตาง ๆ 

 

  
การศึกษาดูงานเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลาง มก.   

 
 
2.3 ดานประกันคุณภาพ 

 
 งานประกันคุณภาพ 

 
 ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการประกันคณุภาพ
ระดับอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศกึษา เพ่ือมีมาตรฐานเปนทีย่อมรับระดับสากล ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการประกันคณุภาพในระดับ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนนุตาง ของมหาวิทยาลยั
ดวย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเห็น
ความสําคัญในการจัดทําและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามภารกิจหลักของหนวยงานในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ในการนี้ ไดจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีสาระของการวิเคราะหตนเองครอบคลุม 
องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ และจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการตรวจประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

 ปการศึกษา 2544  

 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบ
คุณภาพภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2544 (ระหวางวันที่  1 
มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545) เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2546  
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 ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั สําหรับสํานัก 
สถาบัน วทิยาเขตครั้งที่ 1 ไดตรวจสอบฯ การดําเนินการระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
ระหวางวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2546 โดยไดตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เม่ือวันที่ 
21 พฤษภาคม 2546  

 ครั้งที่ 3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดตรวจ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมีการตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานอธิการบดี ใน
วันที่ 8 เมษายน 2547 และตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ 
หองประชุมกองยานพาหนะฯ และสภาพแวดลอมภายในบริเวณกองยานพาหนะฯ (รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะผูประเมินภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) มิถุนายน 2548) 

 ปการศึกษา 2545  

 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบ
คุณภาพภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2545 (ระหวางวันที่  1 
มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2546) เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2546  

 ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสาํนักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2545 (ระหวางวันที่ 
1 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2546) ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2547 และ 
ไดตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2547 

 ปการศึกษา 2546 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ไดตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 
2546 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547) ระหวางวันที่ 11 – 14 มกราคม 
2548  

 ปการศึกษา 2547  

 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบ
คุณภาพภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2547 (ระหวางวันที่  1 
มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548) เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 

 ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2547 (ระหวางวันที่ 
1 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548) ระหวางวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2548  และไดตรวจ
เยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2548  
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 ปการศึกษา 2548  

 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2548 (ระหวางวันที่ 
1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันที่ 8-10 สิงหาคม 2549  และไดตรวจเยี่ยม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 

 
 ครั้งที่ 2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดตรวจ

ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมีการตรวจประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ในวันที่ 12 – 14  กันยายน 2549   

 
 ปการศึกษา 2549 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวทิยาลัย ไดตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2549 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 
2549 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2550) ซ่ึงไดดําเนินการตรวจประเมินคณุภาพภายในสําหรับกลุม
หนวยงานสนบัสนุนการบรหิารตามผลการดําเนินงานในรอบปการศกึษา 2549 ระหวางวันที่ 4 – 19 
กรกฎาคม 2550 และไดมาตรวจเยีย่มกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เม่ือวันที ่4 กรกฎาคม 2550 
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 ปการศึกษา 2550 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวทิยาลัย ไดตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2550 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 
2550 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2551) ซ่ึงไดดําเนินการตรวจประเมินคณุภาพภายในสําหรับกลุม
หนวยงานสนบัสนุนการบรหิารตามผลการดําเนินงานในรอบปการศกึษา 2550 ระหวางวันที่ 9 - 11 
กรกฎาคม 2551 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ประกัน
คุณภาพสํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตรวจประเมินเพ่ือให
การตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2551 ใหบรรลุเปาหมาย
ตอไป  

 ปการศึกษา 2551 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไดตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศกึษา 2551 ( ระหวาง 1 มิถุนายน 2551 ถึง 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2552) ซ่ึงไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงาน ในวันที่ 22 
– 25  มิถุนายน 2552 และคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั ระหวางวันที่ 
13 – 15 กรกฎาคม 2552 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตรวจประเมินเพ่ือใหการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานักงาน
อธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2552 บรรลุเปาหมายตอไป 
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  งานตรวจสอบภายใน  
 

 การตรวจสอบภายในของสํานักงานอธิการบดี    กองยานพาหนะ อาคารและ 
สถานที่ ไดมีการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสํานักงานอธิการบดี ซ่ึงมี 
การตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี ในวันที่ 3 มกราคม 2551 ณ หองประชุม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  
 

 
 
2.4 อนุมัติใหบุคลากรเปนอาจารยสอนพิเศษ วิทยากร และที่ปรกึษา 
  
 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดอนุมัติใหบุคลากรเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร 
และที่ปรึกษา ประกอบดวย  
 

ชื่อ-สกุล หนาที่ หนวยงาน ระยะเวลา 

นายวิโรจน  พวงพิกุล อาจารยพิเศษ โครงการศึกษานานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

29-ต.ค.51-11 มี.ค.-52 
4 เดือน 13 วัน 

นายวีรพัฒน  นามกระโทก อาจารยพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

8 มิ.ย.-25 ก.ย. 52 
3 เดือน 2 วัน 

นายวิโรจน  พวงพิกุล อาจารยพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

8 มิ.ย.-25 ก.ย. 52 
3 เดือน 2 วัน 

นายอุเทน  ชูแสง อาจารยพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

8 มิ.ย.-25 ก.ย. 52 
3 เดือน 2 วัน 

นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล อาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 8 มิ.ย.-27 ก.ย. 52 
3 เดือน 4 วัน 

นายวิโรจน  พวงพิกุล อาจารยพิเศษ โครงการศึกษานานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 มิ.ย.-30 ก.ย. 52  
28 ต.ค.-10 มี.ค. 53 

8 เดือน 
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ชื่อ-สกุล หนาที่ หนวยงาน ระยะเวลา 

นายจักรพงษ  จารุสาร อาจารยพิเศษ โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 มิ.ย.-30 ก.ย. 52  
28 ต.ค.-10 มี.ค. 53 

8 เดือน 
นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง ที่ปรึกษาการจัดงานถวาย

เปนพระราชกศุล ใน
วโรกาสคลายวันประสูติ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัคราชกุมาร ี

คณะประมง 4-ก.ค.-52 

 นางสาวสุชีพ  จันทอง วิทยากร สํานักงานอธิการบดี   15 พฤษภาคม 2552 

นางสาวสุจิณณา  กรรณสูต 
นายไพรัช  ศรทีองทรัพย 
นายบุญถิ่น จรจัด 
นายพรณรงค รุงกรุด 
นายมานพ ชีวะเจริญ 

วิทยากร กิจกรรมคายอนุรักษ
พลังงานชุมชน   
จังหวัดลพบุร ี

2 พฤษภาคม 2552  
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สวนที่ 3 
ผลการดําเนินงานเดนในรอบป 

 

 
โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) 

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน ตั้งอยูบนพ้ืนที่ 800 กวาไร  เปนพ้ืนที่ที่ใชประโยชนรวมกัน
ระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ   มีนิสิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 
คน บุคลากรกวา 3,000 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยฯ  3,000 คน   และบุคลากรของ
กระทรวงเกษตรฯ 3,000 คน  ดังน้ัน การจัดการดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  จึงตองดําเนินการอยาง
บูรณาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงรณรงคสงเสริม การอนุรักษสภาพแวดลอม และการรณรงค
เพ่ือลดภาวะโลกรอน  และไดริเริ่มดําเนินการ โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) 
 
 โครงการตางๆ ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียวเปนโครงการที่อนุรักษและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม และพลังงานในระดับชุมชน เพ่ือเปนตนแบบแกสถาบันการศึกษา และชุมชนตางๆทั่ว
ประเทศ  การสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต บุคลากร มก. การลดปญหาดานสิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยโครงการวิทยาเขตสีเขียวมีการดําเนินการเปนโครงการยอยตางๆอยางเปนรูปธรรม 
อาทิ โครงการรถบริการพลังงานทดแทนฟรี   โครงการจักรยาน มก. สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.  
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก. โครงการกาซชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ มก. โครงการถานไม
นํ้าสมควันไม มก. โครงการเกษตรศาสตรรักษสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนั้นโครงการตางๆ ภายใต
โครงการวิทยาเขตสีเขียว ยังเปนโครงการเรียนรู อบรม ถายทอดโครงการตางๆ ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมชุมชน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภายใต โครงการ  KU Green Campus แกนิสิต 
บุคลากรและประชาชนที่สนใจ และมีการวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาโครงการตางๆ ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมชุมชน ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต โครงการ KU Green Campus เพ่ือการใชจริงในโครงการฯ 
และถายทอดสูชุมชนได หรือ “ วิจัยใชจริง” ตลอดจนการประชาสัมพันธและสงเสริมโครงการตางๆ ดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต โครงการ KU Green Campus เพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืนอยางตอเน่ือง รวมทั้งโครงการตางๆ ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียวรณรงคการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน (Global Warming) ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะ
สถาบันการศึกษาของรัฐซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ คือ  “สรางคนที่มีความรูคูคุณธรรม สราง
งานวิจัยใชจริงที่มีคุณภาพ สูชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติอยางม่ันคงตลอดไป“ 

 
 
 

อธิการบดีอธิการบดีพรอมดวยพรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย คณะผูบริหาร คณาจารย  บุคลากร  บุคลากร นิสิต รวมกันเปนสวนหนึ่งในนิสิต รวมกันเปนสวนหนึ่งใน  
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โครงการ วิทยาเขตสีเขียว โครงการ วิทยาเขตสีเขียว ((KKUU  GGrreeeenn  CCaammppuuss))  

  

 
 

สรุปภาพรวมโครงการวทิยาเขตสเีขียว KU Green Campus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรถบริการพลังงานทดแทน ฟรี 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเนนการรักษาสภาพแวดลอมเพ่ือนํามาสูสุขภาพที่ดี ของนิสิต 
บุคลากร และบุคคลภายนอก จึงไดมีการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับ
รถที่ใหบริการ ฟรี ภายในมหาวิทยาลัยฯ และจัดสรางอาคารจอดรถริมถนนรอบมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
สงเสริมการใชรถที่ใหบริการ ฟรี ดังกลาวและลดปริมาณรถยนตที่เขามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ  ดังน้ี 
 
 

 
รถราง มก. ใชไบโอดีเซล 100 % จากสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. 

 
 

 
รถน่ังพลงังานไฟฟา 

 

 
รถปรับอากาศ NGV 
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ศูนยเรียนรูและปฏิบตัิการเทคโนโลยพีลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมสูชุมชน และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาวิกฤตและความมั่นคงดานพลังงานในประเทศ จึง
จัดตั้งศูนยเรียนรูและปฏบิัตกิารเทคโนโลยีประหยัดพลงังานเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เพ่ืออบรมถายทอดความรูเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีการอนุรักษสิ่งแวดลอมแกนิสิต 
บุคลากรและประชาชน นําไปประยุกตใชไดจริง และเกิดจิตสํานึก และนิสิตนําความรูดังกลาวไปเผยแพร 
สูชุมชนผานเครือขายกิจกรรมพัฒนาของนิสิต อาทิ ชมรม สโมสรนิสิตคณะตางๆ ในพ้ืนที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศ 

วัตถุประสงค 
1. ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยปีระหยัดพลังงานใหแกนิสิตของ มก.เพ่ือนําไปถายทอดผานคาย 

กิจกรรมพัฒนาตางๆทัว่ประเทศ 
2. ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน สําหรับประชาชนที่สนใจ 
3. ศูนยขอมูลผลงานเทคโนโลยีดานพลังงานและสิ่งแวดลอมสําหรับชมุชน 
4. ศูนยบริหารจัดการโครงการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มก.เพ่ือใชเปนจุด 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจรงิอยางยั่งยืน 
5. ศูนยสงเสรมิและรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) 
 

กลุมเปาหมาย 
นิสิต ประชาชนผูสนใจ โดยจัดอบรมเปนรุนๆ ละ 20-30 คน หรือ การศึกษาดูงานกลุมยอย  

หรือรายบุคคล 
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วิธีการฝกอบรม 
 

1. ถายทอดและสาธติผานโครงการหรือผลงานที่ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย 

 1) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มก. 
 2) โครงการผลิตถานไมและนํ้าสมควันไม มก. 
 3) โครงการผลิตนํ้าหมักชวีภาพจากขยะสด มก. 
 4) โครงการผลิตกาซชวีภาพจากขยะสด มก. 
 5) โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล มก. 

 

2. ถายทอดและสาธติผานผลงานการวิจัยที่ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน เครื่องผลิตไบโอดีเซล มก. (KUB-200)  

 

 
 

โครงสรางการบริหารงานโครงสรางการบริหารงาน  
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กิจกรรมศูนยเรียนรูกิจกรรมศูนยเรียนรูฯฯ  
  

 
 

โครงการพัฒนาเคร่ืองผลติไบโอดีเซล มก. (KUB-200) 
 

  

    
 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่รองศาตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายในดาน
การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยฯ และ
ไดมีการจัดตั้งสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และไดสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
เครื่องผลิตไบโอดีเซล โดยมอบหมาย 3 หนวยงานหลัก ไดแก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  คณะ
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วิทยาศาสตร (ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมนํ้ามัน มก.)  และคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) จนสามารถพัฒนาเปน “เครื่องผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KUB-
200)” ซ่ึงเปนเครื่องตนแบบระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับใชผลิตไบโอ
ดีเซลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเผยแพรองคความรูสูสังคมตอไป 
  

จุดเดน 
 เครื่อง KUB-200  มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 เครื่อง KUB-200  สามารถนําไปใชผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลว นํ้ามันปาลม และ 

นํ้ามันวัตถุดิบชนิดตางๆ          
 เครื่อง KUB-200 ผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับใชกับรถยนตและเครื่องยนต 

รอบต่ําทางการเกษตรได 
  

    
  

  
สถานีผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถานีผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  

  
  
ความเปนความเปนมาของโครงการมาของโครงการ  

สืบเนื่องจากปญหาสภาวะวกิฤติการณนํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงและปรับตวัสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงไดดําเนินการโครงการจัดตั้งสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 
โดยใชนํ้ามันพืชที่ใชแลวจากรานจําหนายอาหาร และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน
วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล  เพื่อใชสําหรับรถยนตสวนกลาง ไดแก รถรางซึ่งใหบริการฟรี รถบรรทุก
(รถปกอัพ) ใชในราชการของงานรักษาความปลอดภัย  รถบรรทุกเกษตรกร (รถอีแตน) ในราชการของ
งานสวนและรักษาความสะอาด เปนตน  ทั้งน้ี เน่ืองจากเปนการสงเสริมการลดรายจายการจัดซื้อนํ้ามัน
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6.ไลความชื้น 

ไบโอดีเซล 

1.การตมไลนํ้า 

2.การปรับสภาพน้ํามัน 

3.ทําปฏิกิริยา 
ทรานสเอสเทอรริฟเคชั่น 

4.แยกกลีเซอรีน 

5.ลางน้ํา 

นํ้ามันพืชที่ใช

ดีเซล  ลดปริมาณน้ํามันพืชที่ใชซํ้าหลายครั้งจากการประกอบอาหาร ซ่ึงสงผลตอสุขภาพตอนิสิตและ
บุคลากรรวมทั้งเปนการลดมลภาวะทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วัตถุประสงควัตถุประสงค 
1. การผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชกบัรถยนตสวนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
2. การเปนศูนยการเรียนรูดานพลังงานทดแทนแกนิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป  
3. การศึกษาความเปนไปไดในการใชไขมันจากถังดักไขมันจากน้ําทิ้งเปนวัตถุดิบในการ 

ผลิตไบโอดีเซล 
 

ไบโอดีเซล  
 ไบโอดีเซล คอื เชื้อเพลิงทีผ่ลิตมาจากน้าํมันที่มาจากสิ่งมีชีวิต เชน พืชและสตัว โดยนําน้ํามันมา
ผานกระบวนการทรานเอสเทอรฟเคชั่น (Transesteritcation)  ซ่ึงทําใหโมเลกุลเลก็ลงอยูในรูปของเมทิล เอ
สเตอร (Methyl Ester) หรือเอทิลเอสเทอร (Ethyl Ester) ผลิตภัณฑผลพลอยไดจากการผลิตไบโอดีเซล 
คือ กลีเซอรอล (Glycerol) ไบโอดีเซลมีคณุสมบัติใกลเคียงกับดีเซลมาก จึงสามารถใชทดแทนดีเซลได
ทันทีโดยไมตองดัดแปลงเครื่องยนต   
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การจัดหาวัตถุดิบ 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  รับบริจาคน้ํามันที่ใชแลวหรือแลกเปลี่ยน 50% จาก 
รานอาหาร  โรงเรียน  นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทีใ่ห 
การสนับสนุนบริจาคน้ํามันพืชที่ใชแลวโดยนําภาชนะไปรอรับนํ้ามันที่บริจาคตามจุดตางๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในวันศุกรทุกสปัดาห 

 
สมาชิกผูเขารวมโครงการ (สมาชิกสวนหนึ่ง) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 

  
 

  
คณะเกษตร รานคาขางสํานักหอสมุด

ร.ร.สาธิต มก. 

โรงอาหารกลาง 1 

คณะวิทยาศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร

โรงอาหาร กลาง 2 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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โครงสรางการบริหารงานโครงสรางการบริหารงาน  
 

   
   

จุดรับบริจาค โรงเรียนที่เขารวมโครงการจุดรับบริจาค โรงเรียนที่เขารวมโครงการจุดรับบริจาค โรงเรียนที่เขารวมโครงการ    

      
   

การใชไบโอดีเซลกับรถสวนกลางของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

  

  

B5 B20 

B20 B100 



รายงานประจําปงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 3-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล-กรีน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายสงเสริมการคัดแยกขยะอยางถูกตอง ดังน้ันจึงได
ดําเนินการจัดตั้ง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน ภายใตโครงการวิทยาเขตสเีขยีว KU GREEN 
CAMPUS เพ่ือเปนการลดจํานวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ และเปนบริหารจัดการ 
ขยะรีไซเคลิทีมี่ประสิทธิภาพ   ตลอดจนปลูกฝง สรางจิตสํานึกที่ดีและการมีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอมใหกับนิสิต  บุคลากรและประชาชนทัว่ไป 
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กราฟสรุปโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก.

มกราคม-กันยายน 2552
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1. เพ่ือสงเสริมการการคัดแยกขยะอยางถูกตอง สงผลตอการลดปรมิาณขยะภายในมหาวิทยาลัย
ฯ 

2. เพ่ือเปนศูนยเรียนรูการจัดการขยะรีไซเคิลแกนิสติ  สมาชิก และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ 
3. เพ่ือสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมแกนิสิต สมาชิก และประชาชน

ทั่วไปที่สนใจ 
4. เพ่ือเสริมสรางรายไดจากการรับฝากขยะ       รีไซเคิลแกนิสติ สมาชิก และประชาชนทัว่ไปที่

สนใจ 
 

สถานที่ทําการ 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่(อาคารงานสวนและรักษาความสะอาด) 
 

เวลาทําการ 
 

ทุกวันจันทร เวลา 9.00 -11.00 น. 
  
ประเภทขยะรไีซเคิลประเภทขยะรไีซเคิล  

- ประเภทเหลก็              - ประเภทกระดาษ 
- ประเภทขวดแกว   - ประเภทโลหะ 
- ประเภทพลาสติก   - อ่ืนๆ 

 
โรงคัดแยกขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 
โรงคัดเเยกขยะรีไซเคิล โดยดําเนินการปรับปรุงโรงเก็บขยะรีไซเคิล เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ใหมีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานคัดแยกและจัดเก็บขยะรีไซเคิล และรองรับโครงการจัดตั้งธนาคารขยะรไีซเคลิ
กรีน มก. บริเวณ ซ.พหลโยธิน 45 ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน 2551- 21 กรกฎาคม 2551 งบประมาณ
ดําเนินการ เปนเงิน 85,000 บาท จายจริงเปนเงิน 78,234 บาท คงเหลือ 6,766 บาท 
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กลองคัดแยกขยะมหัศจรรย (Miracle  Box) เพื่อเปนจุดรับบรจิาคขยะรีไซเคิล   
 

   โครงการจุดรับบริจาคขยะรีไซเคลิ  (ธนาคารขยะรไีซเคิลกรีน มก.) ดําเนินการ จัดทําจุดรับ
บริจาคขยะนําไปจัดตั้งเพ่ือสงเสริมการคัดแยกขยะอยางถูกตองซึ่งนําไปสูการลดปรมิาณขยะภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  เริ่มดําเนินการเดือน มกราคม 2552  โดยมีพ้ืนที่ ไดแก  บริเวณอาคารศูนยเรยีนรวม 1 
,3  บริเวณศาลาหกเหลี่ยม  บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน บริเวณโรงอาหารกลาง 1,2  บริเวณกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่  ดานหนาโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร 
 

บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 1                บรเิวณอาคารศนูยเรียนรวม 3 
 

                                     
 

บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน              บริเวณโรงอาหารกลาง 1 

                                    
 

บริเวณศาลาหกเหลี่ยม 
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ขยะรีไซเคิลที่สมาชิกนําฝากมากที่สุด  4 อันดับ 
 

  
กระดาษ 60%   พลาสติก 20% 

  
กระปองน้ําอัดลม 15%    ขวดแกว 5% 

  

โครงสรางการบริหารงานโครงสรางการบริหารงาน  
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ข้ันตอนการรับฝากขยะรไีซเคิล 
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ปริมาณขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก.  
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โรงผลติปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชวีภาพจากขยะสด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

   
หลักการและเหตุผล 
 

ตามที่รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี มีนโยบายในดานการพัฒนากายภาพ 
และสิ่งแวดลอม จึงไดจัดตั้ง โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN Campus  ซ่ึงเปนโครงการที่เนน
การจัดการดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งโรงปุยหมักชีวภาพและน้ําหมัก
ชีวภาพจากขยะสด โดยกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรดําเนินโครงการฯ โดยไดรับความรวมมือในการใหคําปรึกษาของวิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามเทคโนโลยีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริมูลนิธิชัยพัฒนา ซ่ึงการผลิตปุยหมักจากขยะสดมีการประยุกตใช “เทคโนโลยี
กลองคอนกรีตกําจัดขยะ” โดยเปนการเปลี่ยนขยะสดใหเปนปุยหมักอยางงายและมีประสิทธิภาพที่
สามารถนํ ามาใช ในการบํารุ งรักษาตนไม  และน้ํ าหมักชีวภาพใช ในการบําบัดน้ํ า เสียของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป   
 

“9 ปุยหมักในสวนสวย”  
การผลิตปุยหมักจากเศษกิง่ไมและนําไปใช ภายในสวนตางๆ  9 แหง ภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน สวน 100 ป, สวนพิพิธภัณฑการเกษตร ฯลฯ 
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วัตถุประสงค 
1. การลดปริมาณขยะสดภายในมหาวิทยาลัยฯโดยการนํามาผลิตปุยหมัก 

ชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพและกาซชีวภาพจากขยะสด 
2. เปนศูนยการเรียนรูแกนิสิต บุคลากร และประชาชนที่สนใจ 

 
โครงสรางการบริหาร 
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     หมายเหตุ 

           *การใชนํ้าหมักชีวภาพขึ้นอยูกับชนิดจุลินทรียและชนิดอินทรียวัตถุที่นํามาผลิตน้ําหมักชีวภาพ  

 

การนํานํ้าหมักชีวภาพไปใชประโยชน ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

กองยานพาหนะ มอบนํ้าหมักชีวภาพที่เปนผลผลิตจากโครงการฯ ใชบําบัดน้ําเสีย ลดกลิ่น- 

คราบไขมัน บริเวณบอ, ทอระบายน้ํา,โถสวม ฯลฯ  แกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดแก  
โรงอาหารกลาง 1 และ 2, รานจําหนายอาหารสหโภชน  (สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร)  , 
รานแกวเกษตร  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 รวมน้ําหมักชีวภาพที่รับมอบทั้งสิ้น 60 ลิตร  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรณรงคใชนํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากขยะสด  เพ่ือเปนการลดปริมาณขยะสดภาย ภายใน 
มก. โดยนํามาผลิตเปนกาซชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ    

 

    
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดําเนินการผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อใชบําบัดน้ําเสีย ลดกลิ่น- 

คราบไขมัน  ใชบริเวณจุดทิ้งขยะภายใน มก.  เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่  7 กันยายน 2552  เปนตนไป  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรณรงคการใชนํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากขยะสดเหลือทิ้งใน นําไปสูการลดปริมาณ
ขยะใน มก . ตอไป   อยางไรก็ตามบุคลากร นิสิต  และผูสนใจ สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  
www.vehicle.ku.ac.th 
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 การใชนํ้าหมักชีวภาพบําบดัน้ําเสีย ลดกลิ่นเหม็นของน้ํา บริเวณฯ คูนํ้าดานหนา (สํานักทะเบยีน
และประมวลผล - สํานักสงเสริมและฝกอบรม) วันที่ 20 สิงหาคม 2552 

   
 

ข้ันตอนการผลิตปุยหมักดวยข้ันตอนการผลิตปุยหมักดวย  

เทคโนโลยีกลองคอนกรีตกําจัดขยะเทคโนโลยีกลองคอนกรีตกําจัดขยะ 
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โรงผลติถานไมและน้ําสมควัโรงผลติถานไมและน้ําสมควันไมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรนไมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการจัดการเศษกิ่งไมใบไมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการนํามาผลิตเปน
พลังงานและใชในการเกษตร ดังน้ันจึงไดจัดตั้งโรงผลิตถานไมและน้ําสมควันไม มก. จํานวน 2 ฐาน เพ่ือ
ผลิตถานไมและน้ําสมควันไมจากเศษกิ่งไมภายในมหาวิทยาลยัฯ แลวนําถานไมมาเปนพลังงานเชื้อเพลิง
ในกิจกรรมตางๆและน้ําสมควันไมไปเปนสารขับไลแมลงในงานสวนและรักษาความสะอาด ตลอดจนเพื่อ
เผยแพรความรูสูชุมชนผานโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเทคโนโลยปีระหยัดพลังงานเพื่อชุมชน 
 
อุปกรณหลักสรางเตาเผาถานไม และน้ําสมควันไม 
 

   
ถังนํ้ามัน 200 ลิตร        ทอใยหิน  

 

   
ลําไมไผ   แผนกระเบื้องมุงหลังคา –อิฐบล็อก 

ถานไมและน้ําสมควันไม 
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วิธีใชนํ้าสมควันไม 
 

รายการ วิธีการใช 
1. นาขาว ผสมน้ํา 200 เทา 

ครั้งที่1 ขาวอายุ 1 เดือน 
ครั้งที่2 ขาวอายุ 2 เดือน 
ครั้งที่3 ขาวออกรวง 

2. พืชผักทุกชนิด ผสมน้ํา 200 เทา 
(พน 1 ครั้งตอสัปดาห) 

3. พืชสวน-พืชไร ผสมน้ํา 200 เทา 
(พน 1 ครั้งตอ 10 วัน) 

4.ไมดอกไมประดับ ผสมน้ํา 200 เทา 
(พน 1 ครั้งตอ10 วัน) 

5. ปลวก มด แมลงสาบ 
แมลงในคอกสัตว 

ผสมน้ํา 20-50 เทา 
(พน 1 ครั้งตอสัปดาห) 

6. แมลงวัน (ขยะ) ผสมน้ํา 100 เทา 
(พน 1 ครั้งตอสัปดาห) 

 

โครงสรางการบริหาร 

  
ขั้นตอนการผลิตถานไมนํ้าสมควันไมขั้นตอนการผลิตถานไมนํ้าสมควันไม  
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1. จุดไฟ หนาเตาไลอากาศเย็นและความชื้นในเตาและ
เนื้อไม  

 2. เกิดควันสีเทา :ลดการปอน เชื้อเพลิงหนาเตา 
และเริ่มเก็บนํ้าสมควันไม แลวหยุดการปอนเชื้อ

3. ลดพื้นที่หนาเตาใหอากาศเขา เพ่ือรักษาระดับ
ของอุณหภูมิ และยืดระยะเวลาการเกบ็นํ้าสม

4. เกิดควันสีน้ําเงิน:หยุดเก็บน้ําสมควันไม  

5. เปดหนาเตา ประมาณ 1 ใน 3 ของหนาเตาทิ้ง
ไวประมาณ 30 นาที ไมเปลีย่นเปนถาน 

6.เกิดควันสีฟา :ไมเริ่มเปนถานใกลหมด 

7.เกิดควันใส:ใชดินเหนียวปดหนาเตาทัง้หมด 

ไมใหอากาศภายนอกผานเขาไปได 

  8.เกลี่ยดินบนเตาออกใหเห็นหลังเตา เพ่ือ
ระบายความรอนทิ้ง 1 คืน นําถานออกจากเตา 
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โครงการจักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโครงการจักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

    KKUU--GGRREEEENN  CCAAMMPPUUSS  HHEEAALLTTHHYY  CCOOMMMMUUNNIITTYY  

  

  
 

หลักการและเหตุผล 
 

ตามที่รองศาสตราจารยวฒิุชัย กปลกาญจน อธิการบดี มีนโยบายสงเสริมใหทกุวิทยาเขตของ 

มหาวิทยาลัยฯ เปนวิทยาเขตสีเขียว เพ่ือ จึงไดจัดตั้งโครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS 
HEALTHY COMMUNITY มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในทุกวิทยาเขตทัว่ประเทศ 

 

จุดเดนของโครงการฯ 
 

1. มหาวิทยาลัยฯใหบริการยืมจักรยาน เพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัยฯ  

2. การขยายเสนทาง และปรับปรุงภูมิทัศนตลอดเสนทางจักรยาน  

3. การรณรงคการใชจักรยานอยางตอเน่ือง 
 

วัตถุประสงคโครงการ 
 

1. เพ่ือสงเสริมการใชจักรยานภายใน มก. สงผลตอการลดมลพิษในอากาศและลดการใช 

พลังงาน 

2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและการลดการใชพลังงาน 

  3.เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาตนแบบที่สงเสริมการใชจักรยานแกชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ  

กองยานพาหนะอาคาร และสถานที่ ปรับปรุงเสนทางจักรยาน ถนนระพีสาคริกและ 

ถนนชูชาติกําพู  วิทยาเขตบางเขน 
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             อธิการบดีพรอมดวย คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร  นิสิต มก. รวมพลังนําเอกลักษณการ
ขี่จักรยานในอดีตกลับมาสูปจจุบันและรวมรักษาเอกลกัษณน้ีไวตลอดไป 
 

ภาพนิสิต มก.ข่ีจักรยานในอดีต        ภาพนิสิต มก.ข่ีจักรยานในปจจุบัน 
 

 

  .....  
แผนที่เสนทางจักรยานตลอดแนวถนนระพีสาคริก และถนนชูชาติกําพู   
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 สืบเนื่องจากการที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนินโครงการในกิจกรรมที่ไดกลาว
มาแลวขางตน ปรากฏวา ไดมีการประชาสัมพันธในขาวหนังสือพิมพตาง ๆ  ดังน้ี 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
นายนิพนธ  ลิม้แหลมทอง  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
 

คณะกรรมการรวบรวมผลการดําเนินงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 

 ผูอํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ประธานกรรมการ 
 นายฉัตรชัย  วิสุวรรณ กรรมการ 
 นางสาวรัตติกร  กงเพชร กรรมการ 
 นางพิไลพร  จินดารักษ กรรมการ 
 นายมาโนชย  คงเล็ก กรรมการ 
 นางวัฒนา  เกษมโอภาส กรรมการ 
 นางณัชชา  ลอมวงค กรรมการ 
 นางวิชชตุา  ทองพันชั่ง กรรมการ 
 หัวหนางานบริหารและธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
           (นางสาวสุชีพ  จันทอง) 
 หัวหนาหนวยบัญชี (นางสาคร  พงษนิล) กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวสายชล  มวงประเสริฐ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายศรราม  รักสกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูพิมพและรวบรวม 
 

 นางสาวสุชีพ  จันทอง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 8 (ชํานาญการ) 
 นายศรราม  รักสกุล เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
 นายมาโนชย  คงเล็ก เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
 นางสาวสายชล  มวงประเสริฐ ผูปฏิบัติงานบริหาร  
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