


 



 
  

รายงานประจําปรายงานประจําปงบประมาณ งบประมาณ  25 255533  

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  
 

ปรัชญาปรัชญา  
 

เขียว  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ 
 
 

วิสัยทัศน วิสัยทัศน ((VViissiioonn))  
 

เปนหนวยงานที่เขมแข็ง   มุงมั่นบริการ   สนับสนุนภารกิจดานอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค  ความปลอดภัย  ความสะอาดและมีภูมิทัศนที่ดี   

เพื่อมุงไปสูการใหบริการเบ็ดเสรจ็  ณ จุดบริการ 

 
 

ภารกิจ (Mission) 
เปนศูนยรวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  

สาธารณูปโภค ความปลอดภัย  ความสะอาดและภูมิทัศน  ตามนโยบายและภารกิจ
ของมหาวทิยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 



 



คํานํา 
 

 รายงานประจําปงบประมาณ 2553 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานกังานอธิการบดี
ฉบับน้ีจัดทําขึน้เพ่ือรวบรวมการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี ในรอบปงบประมาณ 2553 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 
เพ่ือเปนการเผยแพรผลการบริหารและพฒันาของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 
ในดานตาง ๆ ตลอดจนเปนการนํากลไกตาง ๆ มาปรับใชเพ่ือพัฒนาระบบราชการอยางตอเน่ือง อาทิ การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัตงิาน การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับหนวยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย   นอกจากนั้นเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธผิล เกิดประโยชนสูงสุดกับนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมตอไป 
 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ขอขอบคุณคณะกรรมการรวบรวมและจัดทํารายงาน
ประจําป และบุคลากรทุกฝายที่ทําใหการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2553 สําเร็จลุลวงดวยดี 
และหวังวารายงานประจําปฉบับน้ี จะอํานวยประโยชนตอทานผูเกีย่วของและผูสนใจ 
 

 
 

(นายนิพนธ   ลิ้มแหลมทอง) 
      รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

                                                                             พฤศจิกายน  2553 
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  1 

 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปนหนวยงานที่เขมแข็ง   มุงม่ันบริการ   สนับสนุนภารกิจ

ดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค  ความปลอดภัย  ความสะอาดและมีภูมิทัศนทีดี่  เพ่ือ
มุงไปสูการใหบริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดบริการ 

 

ปรัชญา 
 เขียว  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ 
 

ภารกิจ (Mission) 
 เปนศูนยรวมในการสนับสนนุการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค 
ความปลอดภยั  ความสะอาดและภูมิทัศน  ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสนับสนุนการใหบรกิารดาน อาคารสถานที่ การซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค  
ยานพาหนะ ความปลอดภยั การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. เพ่ือสนับสนุนการใหบริการดานการตกแตงสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจร 
ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณในงานพิธีตาง ๆ เพ่ือสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

เปาหมาย 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานกังานอธิการบดี ใหบริการดานตาง ๆ แก ผูบริหาร  
นิสิต บุคลากร หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประชาชนทัว่ไป  
และหนวยงานภายนอก ที่มาขอใชบริการ 
 

กลุมเปาหมาย 
เพ่ือใหผูบริหาร นิสิต  บุคลากร  หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ประชาชนทัว่ไป และหนวยงานภายนอกที่มาขอใชบรกิาร กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สํานกังานอธิการบดี ใหมีความสะดวก รวดเรว็ ในการใหบรกิาร 

วิสัยทัศน ปรัชญา ภารกิจ 

 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  2 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ มีการพัฒนาศักยภาพการใหบริการดานอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ การซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศนที่ดี ตลอดจน
การบํารุงรักษาอาคารกิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

 

ภารกิจหลัก 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานทีมี่หนาที่รับผิดชอบงานดานบริการตาง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถดําเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชา และการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธผิล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิยาลัยมากที่สดุ  
 

ภารกิจรอง 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่  ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
สนับสนุนการใหบริการเกี่ยวกับการตกแตงสถานที ่  การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ  
สาธารณูปโภค  การจราจร  การรักษาความปลอดภัยและการใหยืมอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใชงานพิธีตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บรรลตุามวัตถุประสงค   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  3 

 
 

 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดตั้งขึ้น 
เม่ือประมาณ ป พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อวา “หนวยบริการกลาง” มีหนาที่ใหบริการตาง ๆ   อาทิ   
ดานยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  อาคารสถานที่  ตอมาไดรับการแบงสวนราชการ  มีฐานะเปนกองหนึ่ง
ในจํานวน 7 กอง ของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงการแบง
สวนราชการ เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซ่ึงไดแบงสวนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
ออกเปน 6 งาน ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซอมบํารุง งาน
รักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยใหมีหนาที่ใหบรกิารและสนับสนุนดาน
ยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่เกษตร
กลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสทิธภิาพ 
 ตอมาไดมีประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547  เรื่อง การ
ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 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. งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 
 

ประวัติกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  4 

 
 
 

 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  5 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 

ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

อธิการบดี 

หัวหนางานสวนและรักษาความสะอาด หัวหนางานรักษาความปลอดภัย 

หัวหนางานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต หัวหนางานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 

หัวหนางานอาคารและสถานที ่

หัวหนางานยานพาหนะ 

หัวหนางานบริหารและธุรการ หัวหนางานซอมบํารุง 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ 

       รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  6 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
- 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 - หนวยบริการอาคาร ศร. 4 - 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 

แผนภูมิโครงสรางการบริหาร (ตอ) 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  7 

 
 

1. รายรับ - เงินงบประมาณ 

  รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1 เงินเดือนขาราชการ 8,477,085.00 12.01 

2 คาจางประจํา 15,104,559.00 21.40 

3 พนักงานราชการ 336,450.00 0.48 

4 พนักงานมหาวิทยาลัย 956,556.00 1.36 

5 คาตอบแทน/ใชสอย 2,200,000.00 3.12 

6 คาวัสด ุ 2,300,000.00 3.26 

7 คาสาธารณูปโภค 41,200,000.00 58.38 

  รวมรายรับ-เงินงบประมาณ 70,574,650.00 100.00 
 
 

2. รายรับ - เงินรายได 

  รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1 เงินรายไดที่รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 84,991,848.18 62.37 

2 เงินรายไดจากการบริหารงาน 5,176,394.75 3.80 

3 เงินรายไดอาคารจอดรถ มก. 12,375,464.00 9.08 

4 เงินรายไดอาคารสวัสดิการ มก. 4,475,992.66 3.28 

5 เงินรายไดคาสาธารณูปโภค 20,960,224.10 15.38 

6 เงินรายไดสุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 92,000.00 0.07 

7 เงินบริจาคสนบัสนุนโครงการรถสวัสดิการ/KU-Green Campus 4,327,500.00 3.18 

8 เงินรายไดสิทธิประโยชนจากการบันทึกภาพ งานปริญญาฯ 1,926,000.00 1.41 

9 เงินรายไดกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 1,947,400.00 1.43 

  รวมรายรับ-เงินรายได 136,272,823.69 100.00 
 
 
 
 

งบประมาณ 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  8 

3. รายจาย -เงินงบประมาณ 

 รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1 เงินเดือนขาราชการ 8,477,085.00 12.02 

2 คาจางประจํา 15,104,559.00 21.41 

3 พนักงานราชการ 336,450.00 0.48 

4 พนักงานมหาวิทยาลัย 956,556.00 1.36 

5 คาตอบแทน/ใชสอย 2,172,229.00 3.08 

6 คาวัสด ุ 2,296,755.00 3.26 

7 คาสาธารณูปโภค 41,200,000.00 58.40 

  รวมรายจาย - เงินงบประมาณ 70,543,634.00 100.00 
 

4. รายจาย - เงินรายได 

 รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1 เงินเดือน-คาจางชั่วคราว 25,729,895.22 28.40 

2 เงินสมทบประกันสังคม 254,408.95 0.28 

3 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,116,347.00 1.23 

4 คาตอบแทนใชสอยวัสด ุ 34,257,326.50 37.81 

5 รายจายอ่ืน 613,299.15 0.68 

6 เงินอุดหนุน 281,291.50 0.31 

7 คาสาธารณูปโภค 2,977,485.76 3.29 

8 คาครุภัณฑ 4,697,845.50 5.18 

9 ที่ดินสิ่งกอสราง 12,386,004.00 13.67 

10 เงินรายไดสุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 92,000.00 0.10 

10 เงินบริจาคสนบัสนุนจัดซื้อรถรางในโครงการKU-Green Campus 4,327,500.00 4.78 

12 เงินรายไดสิทธิประโยชนจากการบันทึกภาพ งานปริญญาฯ 1,926,000.00 2.13 

13 เงินรายไดกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 1,947,400.00 2.15 

  รวมรายจาย - เงินรายได 90,606,803.58 100.00 
 
 
  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  9 

  
  
  

  
  
 

จําแนกตามประเภทบคุลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ประจําป 2553 
                        

ประเภทบุคลากร คน รอยละ 

ขาราชการ 23 4.78 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณ 

8 1.66 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 238 49.48 
พนักงานราชการ 3 0.62 
ลูกจางประจํา 90 18.71 
ลูกจางชั่วคราว 119 24.74 

รวม 481 100 

ประเภทบุคลากร
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พ.ราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว

 
 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศกึษา 
จําแนกตามคุณวุฒิ คน รอยละ 

ปริญญาโท 9 1.87 
ปริญญาตรี 63 13.09 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 409 85.04 

รวม 481 100 

จําแนกตามคุณวุฒิ
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จํานวนบุคลากรที่มีตัวครองจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด 
หนวยงาน คน รอยละ 

ผูอํานวยการกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ 

1 0.21 

งานบริหารและธุรการ 28 6.11 
งานอาคารและสถานที่ 30 6.56 
งานซอมบํารุง 45 9.82 
งานยานพาหนะ 53 11.57 
งานสวนและรักษาความสะอาด 80 17.47 
งานรักษาความปลอดภัย 134 29.26 
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 23 5.03 
งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 64 13.97 

รวม 458 100 
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จํานวนบุคลากรที่มีตัวครองจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด

ผอ.กองยานพาหนะฯ งานบริหารและธุรการ งานอาคารฯ

งานซอมบํารุง งานยานพาหนะ งานสวนฯ

งาน รปภ. งานบํารุงฯ งานบริหารกลุมฯ
 

ขอมูลบุคลากร 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  10 

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนินการตามแผนการปฏิบตัิราชการ 4 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
เปาประสงคที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย       

          

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
งต

าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา
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แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน            

2 60 จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา คือ 

       

  

โครงการพัฒนาความรู ทักษะ
ใหเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ 

 - จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 

  1) ศึกษาตอ 12 คน         

        

  

2) ประชุม/อบรม/
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
110 คน 

        

          3)ปฐมนิเทศ 31 คน         

     - จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 10 จํานวนโครงการที่เขา
รวม 37โครงการ 

       

 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  11 

เปาประสงคที่ 3 สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป        

          

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
งต

าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา
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าย

 

แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

กลยุทธที่ 3.6 พัฒนาดานสิ่งแวดลอม                 

1. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม                 

1 โครงการทําบัตรอนุญาตผาน
เขา-ออก มก. 

1) จํานวน
กระบวนงานที่ลด
ขั้นตอน 

กองยานพาหนะฯ 1 โครงการ 1) มีการใหบริการ
ทําบัตรอนุญาตผาน
เขา - ออก มก. 
เบ็ดเสร็จ ณ จุด
บริการ ไมเกิน  
5 นาท ี                  

       

          2) มีรายได
คาธรรมเนียมฯ เปน
เงิน 478,350 บาท 

        

2 โครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม มก. ประจําป 

1) จํานวนนิสิต
และบุคลากรที่เขา
รวมโครงการ 

กองยานพาหนะฯ 11,000 1) มีจํานวนบุคลากร 
นิสิต นักเรียน ครู 
ผูปกครองนักเรียน
สาธิต และหนวย
ราชการภายนอก 
เขารวม 21,811 คน   

       



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  12 

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย
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าม
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าห
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ย 

สูง
กว
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แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

3 โครงการพัฒนาใหบริการ
อาคารจอดรถ มก. 

1) จํานวนรายได
ที่ไดรับ  

กองยานพาหนะฯ 6 ลานบาท 1) มีรายไดเปนเงิน 
12,375,464.52 บาท 

       

   2) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 2 โครงการ 2) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 3 โครงการ  

       

    3) จํานวน
กระบวนงานที่ลด
ขั้นตอน 

กองยานพาหนะฯ 1 โครงการ 3) มีการจัดเก็บคา
จอดรถโดยการ
ใหบริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดบริการ จํานวน 
1 โครงการ 

       

4 โครงการพัฒนาการใหบริการ
หองประชุม/สัมมนา  

1) จํานวนรายได
ที่ไดรับ  

กองยานพาหนะฯ 1 ลานบาท 1) มีรายไดเปนเงิน 
1,694,140 บาท  

       

    2) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 3 โครงการ 2) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 8 โครงการ  

       

 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  13 

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 
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แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

5 โครงการกิจกรรม 7 ส 1) จํานวนรายได
ที่ไดรับ  

กองยานพาหนะฯ 100,000 
บาท 

1) มีการจําหนาย
พัสดุ 1 ครั้ง มีรายได 
รวมกับงบประมาณ
ที่ไดรับ จํานวน 
252,800 บาท          

       

         2) มีการทําลาย
เอกสาร 1 ครั้ง 

        

6 โครงการจัดทําขาว
ประชาสัมพันธ 
กองยานพานะฯ 

1) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธ
ทางเว็ปไซด 
กองยานพาหนะฯ 

กองยานพาหนะฯ 60 1) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธทาง
เว็บไซดของกองฯ 
จํานวน 152 เรื่อง      

       

          2) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธที่
จัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรประจําเดือน 
จํานวน 12 ฉบับ / 
1,080 แผน 

        

 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  14 

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
งต

าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

7 โครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม ณ พุทธมณฑล 

1) จํานวนนิสิต
และบุคลากรที่เขา
รวมโครงการ 

กองยานพาหนะฯ 120 คน ไมไดดําเนินการ         

    2) ระดับความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม 

กองยานพาหนะฯ รอยละ80 ไมไดดําเนินการ         

8 โครงการพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยพื้นที่และ
อาคารสวนกลาง มก.  

1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 3 โครงการ 1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 7 โครงการ  

       

9 โครงการพัฒนาการใหบริการ
รถโดยสารสวัสดิการ 

1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 2 โครงการ 1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 4 โครงการ  

       

10 โครงการพัฒนาการใหบริการ
รถสวนกลาง 

1) จํานวนรถ
สวนกลางที่
ใหบริการ 

กองยานพาหนะฯ 60 คัน 1) มีรถสวนกลางที่
ใหบริการ จํานวน 
71 คัน                   

       

 
 
 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  15 

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
งต

าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

11 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารเรียนสวนกลาง 

1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 3 โครงการ 1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 5 โครงการ  

       

          2) มีรายได
คาธรรมเนียม เปน
เงิน 705,170 บาท  

       

12 โครงการพัฒนาระบบ
การจราจรภายในพื้นที่
สวนกลาง มก.  

1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 3 โครงการ 1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 
จํานวน 6 โครงการ  

       

          2) มีรายได
คาธรรมเนียมล็อก
ลอ / หาบเร เปนเงิน 
262,700 บาท 

       

13 โครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ภายในอาคารและพื้นที่
สวนกลาง มก.  

1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 3 โครงการ 1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
จํานวน 13 โครงการ  

       

 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  16 

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
งต

าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา
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าย

 

แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

14 โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายในพื้นที่
สวนกลาง มก.  

1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 3 โครงการ 4 โครงการ        

15 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารกิจกรรมนิสิต 

1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 2 โครงการ 3 โครงการ        

16 โครงการพัฒนาการใหบริการ
อาคารสวัสดิการ มก.  

1) จํานวนรายไดที่
ไดรับ  

กองยานพาหนะฯ 4 ลานบาท 4,373,280 บาท        

    2) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 2 โครงการ 3 โครงการ        

17 โครงการสนับสนุนงานพิธีการ
สวนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1) สนับสนุนการจัด
งานพิธีสวนกลาง 

กองยานพาหนะฯ 6 งาน 14 งาน        

18 โครงการสนับสนุนงานพิธีการ
สวนกลาง 

1) สนับสนุนงานพิธี
ตางๆ ของหนวยงาน
ภายใน มก.  

กองยานพาหนะฯ 10 งาน จํานวน 75 งาน        

 
 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  17 

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
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าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา
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าย

 

แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

19 โครงการประหยัดพลังงาน
ของกองยานพาหนะฯ 

1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 2 โครงการ 3 โครงการ        

20 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จํานวน
ฐานขอมูลที่ไดรับ
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 2 ฐาน 6 ฐาน        

  

  2) จํานวนขอมูลที่
เผยแพรในเว็บ
ไซด 

กองยานพาหนะฯ 12 เรื่อง 15 เรื่อง        

21 โครงการแกไขปญหาโลกรอน
และลดมลพิษ 

1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ 
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 4 โครงการ 7 โครงการ        

 
 
 
 
 
 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  18 

เปาประสงคที่ 4 สนับสนุนการจัดการทรัพยสินและการเพิ่มรายได        

          

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
งต

าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

กลยุทธที่ 4 พัฒนากลไก สนับสนุนการใหบริการวิชาการ               

1. โครงการพัฒนาการใหบริการวิชาการ                

1 โครงการพัฒนาการบริการ
วิชาการของงานสวนฯ 

1) จํานวน
โครงการที่
ใหบริการ 

กองยานพาหนะฯ 1 โครงการ 1 โครงการ        

    2) จํานวนรายได
ที่เพิ่มขึ้น 

กองยานพาหนะฯ 100,000 92,000 บาท        

โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม         

2 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1) จํานวน
โครงการที่ไดรับ 
การพัฒนา 

กองยานพาหนะฯ 7 โครงการ 12 โครงการ        

 
 
 
 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  19 

 

การบรรลุผล ( ) 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

ตร
งต

าม
เป
าห

มา
ย 

สูง
กว

าเ
ปา

หม
าย

 

แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 
(กรณีผลการดําเนินงานต่ํา

กวาเปาหมาย) 

3 บริการเผยแพรขอมูล
โครงการแกไขปญหาโลก
รอนและลดมลพิษ 

1) จํานวน
บุคลากร นิสิตและ
ประชาชนทั่วไป
เขาศึกษาดูงาน 

กองยานพาหนะฯ 200 คน 1) จํานวนบุคลากร นิสิต
และประชาชนทั่วไปเขา
อบรม ศึกษาดูงาน โดย
แบงออกเปน  

       

         - ศึกษาดูงาน โดยแบง
ออกเปน ภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 
390 คน ภายในประเทศ 
จํานวน 264 คน และ
ตางประเทศ จํานวน 35 
คน  รวมเปน 689 คน 

        

         - จัดโครงการฝกอบรม 2 
ครั้ง จํานวน 108 คน  

        

          รวมทั้งสิ้น  797 คน          

    2) จํานวน
โครงการที่มีบุคคล
เขาศึกษาดูงาน 

กองายานพาหนะฯ 2 โครงการ 2) จํานวนโครงการที่
บุคคลเขาศึกษาดูงาน 
จํานวน 12 โครงการ 

       



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  20 

การพัฒนาบุคลากร 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาและสงเสรมิใหบุคลากรทุกระดับไดศกึษาตอ ประชมุ 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ปฐมนิเทศ เพ่ือใหมีความรอบรู และนํามาประยุกตใชในการปฏบิัติหนาที่
ใหมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 

1. ศึกษาตอ 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อบุคลากร ระดับการศึกษา สถานศึกษา แหลงทุน 

1 นางสุมาลี  ภูรัตน ปริญญาตรี  
สาขาทรัพยากรมนุษย  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนสวนตัว 

2 น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ ปริญญาตรี  
สาขาทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนสวนตัว 

3 นายวิชัย  มินสุวรรณ ปวส. ชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยสารพัดชาง นครหลวง ทุนสวนตัว 

4 นายพรณรงค  รุงกรุด ปวช.(การขาย) วิทยาลัยสารพัดชาง นครหลวง ทุนสวนตัว 

5 นายประเพลิน  เกษมโอภาส ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มก. ทุนสวนตัว 

6 นายตั๋น  นิลมาติ ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มก. ทุนสวนตัว 

7 น.ส.ณัชชา  ลอมวงค ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มก. ทุนสวนตัว 

8 นายกฤษพิมาณ  หัสไทย ปริญญาโท  
สาขาการจัดการทั่วไป 
Advanced Program  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุนสวนตัว 

9 นายจักรพงศ  วงศทะยาน ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุนสวนตัว 

10 นายทศพล  ขวัญจิตต ปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ทุนสวนตัว 

11 นายภีรพัฒน  ชิตตันสกุล ปวส. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โรงเรียนรัตนโกสินทรเทคโนโลยี ทุนสวนตัว 

12 น.ส.พิมพนภา  เพียรมาก ปริญญาตรี  
สาขาการบริหารธุรกิจ  
แขนงวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทุนสวนตัว 

13 นางสุภัทร  ปานสอน ปวส. สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ           
และพณิชยการ 

ทุนสวนตัว 

14 นายนําพล  นาคทั่ง ปวช. สาขางานกอสราง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ทุนสวนตัว 

 
 
 



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  21 

2. ประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
 

ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

1 นายนิพนธ  ล้ิมแหลมทอง โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ  
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20 มี.ค.53 800 

2 ดร.สุจิณณา  กรรณสูต โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ  
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20 มี.ค.53 800 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

 งานบริหารและธุรการ     
 ขาราชการ      

3 น.ส.สุชีพ  จันทอง เตรียมความพรอมเมือ่ 
มก. เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ" 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13 ต.ค. 52 หนวยงาน    
ที่จัด 

   เยีย่มบานคณุภาพ : 
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ณ ประเทศ
จีน 

ศึกษาดูงาน สํานักประกัน
คุณภาพ มก. 

11-16 พ.ย.52 หนวยงาน    
ที่จัด 

   ช้ีแจงการจัดทําคาํของ
งบประมาณ   ป 2554 

ประชุม กองแผนงาน  
มก. 

26-พ.ย.-52 หนวยงาน    
ที่จัด 

   เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลลัพธการ
ประกันคณุภาพ 

ประชุม สํานักประกัน
คุณภาพ มก. 

23-ธ.ค.-52 หนวยงาน    
ที่จัด 

   กบข. สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 18-ม.ค.-53 หนวยงาน    
ที่จัด 

   เรื่อง การลดระยะเวลา /
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน 
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน    
ที่จัด 

   คณะกรรมการการ
บริหารความเสี่ยง 

ประชุม สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
มก. 

18-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมนาเครือขาย
ผูบริหารระดับกลางและ   
ระดับตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงาน
อธิการบดี 

8-10-ก.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  22 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เครือขายผูบริหารที่
กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลของ
หนวยงาน ” 

ประชุม กองการเจาหนาที่
มก. 

13-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เตรียมความพรอมรับ
การประเมินคณุภาพ
ภายใน มก.” 

ประชุม สํานักประกัน
คุณภาพ 

17-ส.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  ผูแทนเขารับการ
สัมภาษณ 

ให
สัมภาษณ 

สํานักประกัน
คุณภาพ 

1-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง “ การบริหาร
จัดการความรูใน
หนวยงาน “ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
มก. 

27-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

4 นางปราณี  เทียนเมอืงปก เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

   กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 
มก. 

18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง เสนทางสู
ตําแหนงบริหาร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
มก. 

13-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

5  นางวราศรี  ศรีวุฒิชาญ เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 
มก. 

13-ต.ค.-52 หนวยงานที่
จัด 

   สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร ณ สีดารี
สอรท จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 
มก. 

14-15-พ.ย.-
52 

1,816 

   กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
มก. 

18-ม.ค.-53 หนวยงานที่
จัด 

6  นางสาคร  พงษนิล เรื่อง เสนทางสู
ตําแหนงบริหาร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
มก. 

13-พ.ย.-52 หนวยงานที่
จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 
มก. 

14-15-พ.ย.-
52 

1,816 

  ประชุมคณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง 

ประชุม สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
มก. 

18-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
มก. 

18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  23 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

7 นายประกาศิต  สุมแกว เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 
มก. 

14-15-พ.ย.-
52 

1,816 

  กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
มก. 

18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 
มก. 

13-ก.ย.-53 338 

 ลูกจางประจํา      

8 นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต 
* 

สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 
มก. 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง ตรวจสอบพสัดุ
อยางสรางสรรค 

ฝกอบรม สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
มก. 

14-15 ก.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

9 นางสมสุข  เกษมกุล * สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15 พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16 ก.พ. 53 หนวยงาน 
ที่จัด 

10 นายสมนึก  มาเนียม * สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

 
 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  24 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได     

11 น.ส.นิตยา  ขันทอง เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ" 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลลัพธการ
ประกันคณุภาพ 

ประชุม สํานักประกันคณุภาพ 
มก. 

23-ธ.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  คณะกรรมการการ
บริหารความเสี่ยง 

ประชุม สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. 

18-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง “ การบริหาร
จัดการความรูใน
หนวยงาน “ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

27-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

12 น.ส.กัญญาพัชร  เพิ่มทวีทรัพย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะอาคาร
และสถานที ่

14-15 พ.ย.52 1,816 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  การจัดทําขอมูล
รายงานการเงินราย
ไตรมาส 

ฝกอบรม กองคลัง 28-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

13 น.ส.ศิริญญา  รักสนิท สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะอาคาร
และสถานที ่

14-15พ.ย.-52 1,816 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 
 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  25 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

14 น.ส.สายชล  มวงประเสริฐ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

  เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักงานอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง “ การบริหาร
จัดการความรูใน
หนวยงาน “ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

27-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

15 น.ส.สุมาลี  ภูระหงษ  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

16 นางสุกัญญา  อินทอง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

  ช้ีแจงการจัดทําคาํของ
งบประมาณ ป 2554 

ประชุม กองแผนงาน  26-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  การจัดทําขอมูล
รายงานการเงิน    
รายไตรมาส 

ฝกอบรม กองคลัง 28-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

17 นางสุภัทร  ปานสอน * สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

18 นางสุมาลี  ภูรัตน สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816          

  เรื่อง ตรวจสอบพสัดุ
อยางสรางสรรค 

ฝกอบรม สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. 

14-15-ก.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  26 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

19 นายกฤษพิมาน  หัสไทย นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

20 นายฉัตรชัย  ดานกลาง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง “ การบริหาร
จัดการความรูใน
หนวยงาน “ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

27-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

21 นายศรราม  รักสกุล สัมมาทิฐแิละสัมมนา  
บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

  เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลลัพธการ
ประกันคณุภาพ 

ประชุม สํานักประกันคณุภาพ 
มก. 

23-ธ.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  คณะกรรมการการ
บริหารความเสี่ยง 

ประชุม สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. 

18-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ  
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  อบรมคอมพิวเตอร ฝกอบรม สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

24-27พ.ค.-53 5,000 

  เตรียมความพรอมรับ
การประเมินคณุภาพ
ภายใน มก. 

ประชุม สํานักประกันคณุภาพ 17-ส.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  27 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

22 น.ส.กรรณิกา  แสนแสวง สัมมาทิฐแิละสัมมนา  
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

23 น.ส.กายวรรณ  ฉันทรานนท เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

24 นางชลธิชา  ปณิธิกุล สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

  เรื่อง ตรวจสอบพสัดุ
อยางสรางสรรค 

ฝกอบรม สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. 

14-15-ก.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 ลูกจางชัว่คราว      
25 นายธีระพล  เผาจินดา เรื่อง การเขยีนหนังสือ

ราชการ 
สัมมนา กองการเจาหนาที่ 

สํานักงานอธิการบดี 
29-30-มิ.ย.53 หนวยงาน 

ที่จัด 
  เตรียมความพรอมรับ

การประเมินคณุภาพ
ภายใน มก. 

ประชุม สํานักประกันคณุภาพ 17-ส.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 งานอาคารและสถานที ่     

 ขาราชการ      

26 นายมานพ  เทียนเมืองปก เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมนาเครือขาย
ผูบริหารระดับกลาง
และระดับตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี 

8-10-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

27 นายพัลลภ  พรหมพา สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

   เรื่อง เทคโนโลย ี
สูป 2010 

สัมมนา บริษัทดิจิตอลโฟกัส 
จํากัด 

3-ธ.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  28 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เยีย่มชมโรงงานผลิต
หลอดไฟฟลิปส 

ศึกษาดูงาน บริษัท ฟลิปส 
อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

16-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

28 นายปรีชา  เกื้อแกว สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ    

29 นายประเพลิน  เกษมโอภาส สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816  

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เครือขายผูบริหาร
ระดับกลางและระดับ
ตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี 

8-10-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  ขอเชิญบุคลากรเขา
ฝกอบรม 

ฝกอบรม สํานักขาวกรอง
แหงชาติ 

15-16-มี.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

30 นายปรัชญา  ปณิธิกุล สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.-52 1,816  

  อบรมคอมพิวเตอร ฝกอบรม สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

2-4 มิ.ย.53 2,000 

 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  29 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได     

31 นายฉัตรชัย  วิสวุรรณ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  อบรมคอมพิวเตอร ฝกอบรม สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

2-4 มิ.ย.53 2,000 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

32 นายพงษศักดิ์  ทองกําเนิด เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

33 นายจักรพงศ  วงศทะยาน เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

34 นายทศพล  ขวัญจิตต เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 ลูกจางชั่วคราว      

35 น.ส. พิมพนภา  เพียรมาก เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักงานอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  30 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

36 นายพนมพร  ถมคํา เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

37 นายยุทธศกัดิ์  พันธเอี่ยม เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 งานซอมบํารุง      
 ขาราชการ      

38 นายสุทธิชัย  สุพิพฒันมงคล เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  รูเทาทันการจัดอนัดับ
มหาวิทยาลัย 

สัมมนา กองวิเทศนสัมพันธ 
มก. 

11-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816  

  กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เครือขายผูบริหาร
ระดับกลางและระดับ
ตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี 

8-10-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

39 นายสนิท  ปนประดับ เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา  
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 
 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  31 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

  เยีย่มชมโรงงานผลิต
หลอดไฟฟลิปส 

ศึกษาดูงาน บริษัท ฟลิปส 
อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

16-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

40 นายอดิศร  ศิริสุรกัษ เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท 
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. การสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน 

สัมมนา บริษัท เอเบิล คอนซัล
แตนทจํากัด 

9-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ  
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

41 นายบุญถิน่  จรจดั โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ  
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

42 นายกฤษฎา  โพธิรักษ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  32 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

   เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

43 นายสมพงษ  ทั่งบุญ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816  

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

44 นายยงยุทธ  เปยมขําดี   เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง ลงทุนไบโอแกส
ในฟารมปศุสัตว 

สัมมนา สํานักบริหารวิชาการ 12-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง เสนทางสู
ตําแหนงบริหาร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 13-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. การสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน 

สัมมนา บริษัท เอเบิล คอนซัล
แตนทจํากัด 

9-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

45 นายวิชัย  มินสุวรรณ เรื่อง เตรียมความ
พรอมเมื่อมก. เปน
มหาวิทยาลัยในกาํกับ
ของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง รูเทาทันการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

สัมมนา กองวิเทศนสัมพันธ 
มก. 

11-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา  
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  33 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

45 นายเพ่ิมยศ  ชัยขวัญ เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 พนักงานราชการ     
46 นายอาณัติ  ขันธวงษ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

47 นายสัณฑพงศ  สัตนาวุฒิ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

48 นายไอสรูย  รุกขชาติ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 ลูกจางประจาํ      
49 นายอาทิตย  ลานสม เรื่อง การซอมแซม

บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได    
50 นางรัตติกร  โพธิ์นิ่มแดง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  34 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

51 นายชรินทร  สุขประทุม สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

52 นายจงรักษ  แยมวันเพ็ง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

53 วาที่ร.ต.ทัศวรา  ฉัตรวิไล สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

54 น.ส.กนกวรรณ   
มณีรัตนเลิศวานิช 

สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป และ
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

55 นายคาย  พลโยธา สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  35 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

56 นางสาวกฤษกร  ปรุงเมือง เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักงานอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป และ
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

57 นายสุพิน  ชาวนา เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

58 นายครรชิต  แรงครุฑ เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 ลูกจางชัว่คราว      
59 นายมนไท  ปะกนิําหัง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

60 นายวิชัย  ปรีชาวาท  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  36 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

61 นายสรพงษ   
เมืองประเสริฐ 

สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

62 นายปรัชญา  นอยเหน่ียง เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 งานยานพาหนะ      

 ขาราชการ      
63 นายอัศวนิ  ศิริธรรม เตรียมความพรอมเมือ่

มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมนาเรือ่ง เสนทาง
สูตําแหนงบริหาร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 13-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการชางหัวมัน
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  เครือขายผูบริหาร
ระดับกลางและระดับ
ตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี 

8-10-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 ลูกจางประจํา      
64 นายพรณรงค  รุงกรุด เรื่อง ลงทุนไบโอแกส

ในฟารมปศุสัตว 
สัมมนา สํานักบริหารวิชาการ 12-พ.ย.-52 หนวยงาน 

ที่จัด 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  37 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการชางหัวมัน
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม คณะวิทยาศาสตร 24-26-มี.ค.53 3,500 

65 นายวิญญา  โพธิ์นาง โครงการชางหัวมัน
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได     
66 นางสาวพิไลพร  จินดารักษ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การบริหารความ
เสี่ยง 

สัมมนา สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. 

24-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักงานอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

67 นายวรชิต สุวรรณประสาท สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  อบรมคอมพิวเตอร ฝกอบรม สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

25-26 ส.ค.53 1,500 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  38 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

29-30-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

68 นายวันชัย  ชมดง เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

69 นางสาวพัชรินทร  จรจัด เตรียมความพรอมเมือ่
มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การบริหารความ
เสี่ยง 

สัมมนา สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. 

24-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม ภาควิชาสถิติ   
คณะวิทยาศาสตร 

24-26-มี.ค.53 3,500 

  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป และ
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

70 นายศุภวัฒน  กระตายทอง โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

71 นางสาวดวงกมล  ขุนทอง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  39 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 ลูกจางชัว่คราว      
72 น.ส.ปรียารัตน  ทิมเจริญ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ  ภาควิชาสถิติ   
คณะวิทยาศาสตร 

24-26-มี.ค.53 3,500 

73 นายอาทิตย  รุงกรุด โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

74 นายกิติศักดิ์  เสพศิริสุข โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

 งานสวนและรักษาความสะอาด     

 ขาราชการ      
75 นายสมศักดิ์  รักสนิท เตรียมความพรอมเมือ่

มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  รางยุทธศาสตรดาน
การลดขยะ 

ประชุม สํานักจัดการของเสีย
และสารอนัตราย 

13-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  เครือขายผูบริหาร
ระดับกลางและระดับ
ตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี 

8-10-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  40 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

 ลูกจางประจาํ      
76 นายมานพ  ชีวะเจริญ โครงการ ชางหัวมัน 

ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

77 นายประพันธ  บุญโปรง โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

     พนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ    
78 นายสมเจตน  จักษุรัตน รางยุทธศาสตรดาน

การลดขยะ 
ประชุม สํานักจัดการของเสีย

และสารอนัตราย 
13-พ.ย.-52 หนวยงาน 

ที่จัด 
  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได     
79 นายวราคม  ยิม้นอย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

80 น.ส.สุฑามาศ  พิมพา เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

81 นายทอง  แกวศรีงาม โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

82 นายนําพล  นาคทั่ง โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  41 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

83 นายไพรัช  ศรีทองทรัพย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

84 นายมนัส  นิม่นวล โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

85 นายมาโนชย คงเล็ก รางยุทธศาสตรดาน
การลดขยะ 

ประชุม สํานักจัดการของเสีย
และสารอนัตราย 

13-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

86 นายระนินท  หอมหวล โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

87 นายสนอง  ปลีกลาง โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  42 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

88 นายอภนิันท  ขันธวงษ โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต    

 ขาราชการ      
89 นายวิเชียร  คนฟู เตรียมความพรอมเมือ่

มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

สัมมนา สภาขาราชการ  
กองกลาง 

13-ต.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 18-ม.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เครือขายผูบริหาร
ระดับกลางและระดับ
ตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี 

8-10-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

90 นายคงกฤช  รักษสังข สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 
 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  43 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

 ลูกจางประจาํ      
91 นายณัฐวัฒน  ปรชีากูล เรื่อง การซอมแซม

บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

92 นายปรีชา  นอยเหนี่ยง เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ

สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได    
93 นางฉวีวรรณ  รัตนเรืองศรี สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักงานอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

94 น.ส.ณัชชา  ลอมวงค สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท 
 จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

ฝกอบรม คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

95 นายธีรพงษ  คิดเห็น สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

96 นายณัฐพงศ  แสนใจกลา เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  44 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

 ลูกจางชัว่คราว      
97 นายสมชาย  พวงจาด สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15 พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

98 นายปรัชญา  นุนพันธ เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 งานรักษาความปลอดภัย     
 ลูกจางประจาํ      

99 นายเกษมสันต  มาลัย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิงบประมาณ    

100 นายต๋ัน  นิลมาติ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

  เรื่อง เทคโนโลย ี
สูป 2010 

สัมมนา บริษัทดิจิตอลโฟกัส 
จํากัด 

3-ธ.ค.-52 หนวยงานที่
จัด 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได     

101 นางวัฒนา  เกษมโอภาส สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  45 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

102 นายวีรพัฒน  นามกระโทก สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

103 นายสุรินทร  แสงกระจาง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

104 นางสาวนวนฉวี  มาลัย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 ลูกจางชัว่คราว      
105 น.ส.พนีวรรณ  พงษเงิน สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

106 นายพลสินท  จันทรคง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

  เรื่อง เทคโนโลย ี
สูป 2010 

สัมมนา บริษัทดิจิตอลโฟกัส 
จํากัด 

3-ธ.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

29-30-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

107 น.ส.รัชนี  สุขเกษม เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักงานอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

29-30-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  46 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

108 นายบัณฑิต  อุดมญาติ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

109 นางจุฬามณี  ศริเิทียน สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

 งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ     

 ขาราชการ      

110 นายวิเชียร  ลอมวงค สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร ณ สีดารี
สอรท จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง เทคโนโลย ี
สูป 2010 

สัมมนา บริษัทดิจิตอลโฟกัส 
จํากัด 

3-ธ.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการสัมมนา
เครือขายผูบริหาร
ระดับกลางและระดับ
ตน 

สัมมนา กองการเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี 

8-10-ก.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

  เยีย่มชมโรงงานผลิต
หลอดไฟฟลิปส 

ศึกษาดูงาน บริษัท ฟลิปส 
อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

16-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 ลูกจางประจาํ      

111 นายสมพงษ  ปานสอน ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

112 นางหอม  ภายศรี ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 
 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  47 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิงบประมาณ     

113 นายวิโรจน  พวงพิกุล เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

114 นายนิพนธ  ปานสอน เรื่อง ลงทุนไบโอแกส
ในฟารมปศุสัตว 

สัมมนา สํานักบริหารวิชาการ 12-พ.ย.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการ ชางหัวมัน 
ตามพระราชดําริ 
จ.เพชรบุร ี

ศึกษาดู
งาน 

กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

20-มี.ค.-53 800 

  เยีย่มชมโรงงานผลิต
หลอดไฟฟลิปส 

ศึกษาดู
งาน 

บริษัท ฟลิปส 
อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

16-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

115 นายธานี  คําเมือง   สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.-
52 

1,816 

 พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได     

116 นางวิชชุตา  ทองพันชั่ง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร 
 ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  48 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การสื่อสารและ
การประสานงาน
ภายในองคกร 

สัมมนา สํานักงานอธิการบดี 19-มี.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

117 นายชัยรัตน  นาหนอง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  โครงการนิเทศงาน
สายงานเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป และ
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

118 น.ส.กมลรัตน  หลําขํา สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร ณ สีดารี
สอรท จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

119 นายมนเฑียร  ศรีสังวาลย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  โครงการจัดการ
ความรู เรือ่ง การ
ซอมแซมบํารุงรักษา
อาคารสถานทีแ่ละ
พัสดุสวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

120 น.ส.ทวีวรรณ จนัทรศักดิ ์ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  49 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

121 นายทวีศักดิ์  อินทโชติ สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

   เรื่อง การเขยีน
หนังสือราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป และ
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

122 นายธวัชชัย  อองจันทร สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.-
52 

1,816 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

  เยีย่มชมโรงงานผลิต
หลอดไฟฟลิปส 

ศึกษาดู
งาน 

บริษัท ฟลิปส 
อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

16-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

123 นายสมบูรณ   ทองชัง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  50 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

124 
 

นายสุชีพ  แยมโคกสูง สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย. 52 1,816 

  เรื่อง เทคโนโลย ี
สูป 2010 

สัมมนา บริษัทดิจิตอลโฟกัส 
จํากัด 

3-ธ.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

125 นายจักรพงศ  จารุสาร สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

24-25-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  รนิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

126 นายอเนก  ศรีสังวาลย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  51 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

127 นายศรายทุธ  จรจัด สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

29-30-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

128 นายปยะพงษ  บุญกัน สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15-พ.ย.-
52 

1,816 

129 นายอานนท  อินทแพทย สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

130 น.ส.จิรนรินทร  บุญสนอง เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

131 น.ส.พิชชา  อินกลับ เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

132 น.ส.สานิตย  แสงกระจาง เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

133 น.ส.เหรียญ  ทอีทุิศ เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

 

 

  



 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :  52 

 
ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

134 นางเกศรัชฎา  ผดุผอง เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

135 นางพรเพ็ญ  ปลองมาก เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

136 นายปริญญา  นิม่สมุทร เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

137 นายสันติพงษ  บรรจาย เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

138 นางขวัญใจ  จันทรลภ นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

139 นางพิมพทิพย  คดพิมพ เรื่อง การเขยีนหนังสือ
ราชการ 

สัมมนา กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

29-30-มิ.ย.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

  นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 
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ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

 ลูกจางชั่วคราว      
140 นายสุรเกยีรติ  โตศะศุข สัมมาทิฐแิละสัมมนา 

บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  ประชุมใหญสามญั
ประจําป 2553 

ประชุม กองการเจาหนาที่ 26-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

141 นายชัยสิทธิ์  อนศุร ี สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

142 น.ส. พนิดา  ประสารสี สัมมาทิฐแิละสัมมนา 
บุคลากร  
ณ สีดารีสอรท  
จ. นครนายก 

สัมมนา กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

14-15พ.ย.52 1,816 

  เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

143 น.ส.อัญชลี  คงมยิา เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

144 นางรุงนภา  เกสรศิร ิ เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

145 นายสุริยา  ดีพรหม เรื่อง การลดระยะเวลา 
/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนา สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก. 

16-ก.พ.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 
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ลําดับ
ที ่

 
รายชือ่บุคลากร 

 
 

ชื่อกจิกรรมที่ไดรับ
การพัฒนา 

ประเภท
กิจกรรม 

ชื่อหนวยงานทีจ่ัด
กิจกรรม 

วันที่ไดรับ
การพัฒนา 

แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย/
จํานวนเงิน 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

  เยีย่มชมโรงงานผลิต
หลอดไฟฟลิปส 

ศึกษาดูงาน บริษัท ฟลิปส 
อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

16-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

146 นางศิริพร  พัฒนางกูร เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

147 น.ส.ฐิติกานต  วิมุตศร ี นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

148 น.ส.รัชฎา  วิริยะ นิเทศงานสายงาน
เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปและผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

ฝกอบรม สํานักงานอธิการบดี 19-ส.ค.53 หนวยงาน 
ที่จัด 

149 นายนิพนธ  สิทธสิาร เรื่อง เทคโนโลย ี
สูป 2010 

สัมมนา บริษัทดิจิตอลโฟกัส 
จํากัด 

3-ธ.ค.-52 หนวยงาน 
ที่จัด 

  เรื่อง การซอมแซม
บํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และพัสดุ
สวนกลาง 

ฝกอบรม กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

13-ก.ย.-53 338 

  เยีย่มชมโรงงานผลิต
หลอดไฟฟลิปส 

ศึกษาดูงาน บริษัท ฟลิปส 
อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

16-ก.ย.-53 หนวยงาน 
ที่จัด 

150 นางษุภานิต  หยุนเพียร เรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือ
เสริมสรางงานบรกิาร 

สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร 
กับ Slim Up center 

7-พ.ค.-53 หนวยงานที่
จัด 
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3. ปฐมนิเทศ (กองการเจาหนาที่) เปนผูจัด 
 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อบุคลากร ปฐมนิเทศ  
 

วันที่ไดรับการพัฒนา แหลงที่มาของ
คาใชจาย/จํานวนเงิน 

1 นายฉัตรชัย  วิสุวรรณ รุนที่ 26 30 มี.ค.53 – 2 เม.ย. 53 5,400 

2 นางสาวพัชรินทร  จรจัด รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

3 น.ส.ศิริญญา  รักสนิท รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

4 นายณัฐพงศ  แสนใจกลา รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

5 นายเอนก  ศรีสังวาลย รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

6 นายสมบูรณ  ทองชัง รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

7 น.ส.กมลรัตน  หลําขํา รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

8 น.ส.สุมาลี  ภูระหงษ รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

9 นายภีรพัฒน  ชิตตันสกุล รุนที่ 26 30-มี.ค.-53-2-เม.ย.-53 5,400 

10 นายศรายุทธ  จรจัด รุนที่ 27 20-23-เม.ย.-53 5,400 

11 นายชัยรัตน  นาหนอง รุนที่ 27 20-23-เม.ย.-53 5,400 

12 นายทศพล  ขวัญจิตต รุนที่ 27 20-23-เม.ย.-53 5,400 

13 นายสุรินทร  แสงกระจาง รุนที่ 27 20-23-เม.ย.-53 5,400 

14 น.ส.ฐิติกานต  วิมุตศรี รุนที่ 27 20-23-เม.ย.-53 5,400 

15 นางพิมพทิพย  คดพิมพ รุนที่ 27 20-23-เม.ย.-53 5,400 

16 นายพีรวัชร  เพชรพรหมมาศ รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

17 นายไพรัช  ศรีทองทรัพย รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

18 นายพงษศักดิ์  ทองกําเนิด รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

19 น.ส.วันดี  เพ่ิมทวีทรัพย รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

20 นายปริญญา  นิ่มสมุทร รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

21 นายมนเฑียร  ศรีสังวาลย รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

22 นายครรชิต  แรงครุฑ รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

23 น.ส.กฤษกร  ปรุงเมือง รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

24 น.ส.กนกวรรณ  มณีรัตนเลิศวานิช รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

25 นายอาณัติ  ขันธวงษ รุนที่ 28 27-30-เม.ย.-53 5,400 

26 นายอุเทน  ชูแสง รุนที่ 29 18-21-พ.ค.-53 5,400 

27 นายจักรพงษ  จารุสาร รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อบุคลากร ปฐมนิเทศ  
 

วันที่ไดรับการพัฒนา แหลงที่มาของ
คาใชจาย/จํานวนเงิน 

28 นายทวีศักดิ์  อินทโชติ รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

29 นายกฤษพิมาณ  หัสไทย รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

30 นายสันติพงษ  บรรจาย รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

31 นายธวัชชัย  อองจันทร รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

32 นายจงรักษ  แยมวังเพ็ง รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

33 น.ส.รัชฎา  วิริยะ รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

34 นางขวัญใจ  จันทรลภ รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

35 นายสัณฑพงษ  สัตนาวุฒิ รุนที่ 29 19-22-ต.ค.-53 5,400 

 รวมเปนเงิน   189,000 

 
4. โครงการสงเสริมบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง  
 การประชุมแถวเจาหนาทีย่ามกอนเขาปฏิบัติหนาที ่(ตอเน่ือง) เพ่ือซักซอมความเขาใจใน
การปฏิบัติหนาที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ สรุปผลการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม  
2552 - กันยายน  2553 คือ มีการประชุมแถวทั้งหมด  365 ครั้ง  มีเจาหนาที่ยามเขาประชุมแถวทัง้หมด  
114 นาย 
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การบริหารจัดการทั่วไป 

กลยุทธที่  3.6 พัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงในการสนับสนุนการบรหิารจัดการ

ทั่วไป ในการใหการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภยั ภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

1.  การจัดทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.   
  งานบริหารและธุรการ ดําเนนิการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. ซ่ึงในการใหบริการ
จัดทําบัตรอนญุาตผานเขา-ออก มก. เจาหนาที่ดําเนินการตามประกาศสภามหาวทิยาลัยและประกาศ
มหาวิทยาลัยวาดวยการผานเขาออกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดังน้ี 
  1.1 มีรายไดคาธรรมเนียมบตัรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เปนเงิน 478,350 บาท 
ดําเนินการใหบริการทําบตัรอนุญาตผานเขา-ออก มก. และบตัรอนุญาตสําหรับรถจักรยานยนต ดังน้ี 
 

ประเภท จํานวน 
รถยนต  
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1,088 
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 398 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 697 
ผูปกครองนักเรียนสาธติเกษตรฯ 2,810 
บุคคลภายนอกที่ มก. อนุญาต 368 
รถจักรยานยนต  
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 
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ประเภทผูใชบริการบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.

บุคลากร มก. บุคลากร กษ. นิสิต มก. ผูปกครอง บุคคลภายนอก
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 1.2 มีขั้นตอนการใหบริการไมเกิน 5 นาที ตอผูใชบริการ 1 คนและบัตร 1 ใบ ดังน้ี 
 

ข้ันตอนการใหบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา – ออก มก. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2.  โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553   
 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีวนัพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ประจําป 2553 วันที่ 26 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ     เน่ืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของ
บุคลากร  และนิสติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการ
รักษาความสะอาด การปลูกตนไม และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของความรมรื่นของตนไม  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ของ
เรามีความสะอาด  เกิดความรมรื่น สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนทีดี่ใหกับทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชงบอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 2,480,471.25 บาท และจายจรงิ เปนเงิน 
2,480,471.25 บาท และไดรับบริจาคเงินจากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด เปนเงิน 20,000 บาท และ
รานสหกรณ มก. จํากัด เปนเงิน 2,000 บาท รวมเงินของสวนกลางที่ใชสนบัสนุน เปนเงิน 290,340 บาท 
ซ่ึงดําเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการและคาใชจาย จัดเตรียมอาหาร นํ้าดื่ม ใหกับผูรวม

ผูขอใชบริการ 

♦ กรอกแบบฟอรมขอทําบัตรฯ 

♦ แนบสําเนาทะเบียนรถ 

♦ แนบสําเนาบัตรฯ 

♦ แนบสําเนาใบขับขี่ 

เจาหนาท่ี 

♦ ตรวจสอบฐานขอมูลการขอบัตรฯ  

♦ ดําเนินการจายบัตรฯ ใหกับผูขอ 

♦ ออกใบเสร็จรับเงิน 

ผูขอใชบริการ 

♦ เซ็นรับบัตรอนุญาตฯ 
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พัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จัดเตรียมเงินเพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณสนับสนุนการพัฒนา ทํา
หนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ จัดเตรียมผลไมสําหรับผูบริหารมอบใหทุกหนวยงานที่รวมวัน
พัฒนาฯ สรุปผลการดําเนนิงานโครงการฯ จํานวน 110 เลม มีผูเขารวมทั้งสิน้ จํานวน 21,811 คน 
ประกอบดวย นิสิต 13,154 คน นักเรียน ครูและผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ 3,451 คน บุคลากร 5,059 คน 
และเจาของรถจักยานยนตบริการ เจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก 147 คน 

    
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดทําโครงการกอสรางอาคาร 
ที่จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ซ่ึงเริ่ม
ดําเนินการกอสรางตั้งแตป 2547 ถึงปจจุบัน เกี่ยวกับการสนับสนุนเงินทุนโครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ 
เม่ือดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยมอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคาร 
ดังน้ี 

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

 อาคารจอดรถบางเขน เปนอาคารสูง 7 ชั้น จอดรถไดจํานวน 450 คัน มีพ้ืนที่ใชสอย 
จํานวน 14,991 ตารางเมตร วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด  
เปนเงิน 45,450,903.75 บาท  
  ตอมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการกอสรางอาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ซ่ึงเปน
อาคารจอดรถหลังที่ 3 ไดกอสรางตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบการสัญจร และการลดมลภาวะใน
วิทยาเขตบางเขน และสงมอบใหกองยานพาหนะฯ ดูแลเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 คือ 
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 อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 เปนอาคารสูง 4 ชั้น จอดรถไดจํานวน 192 คัน วงเงินที่
ไดรับอนุมัติ จากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด  เปนเงิน 71,970,000 บาท 
  จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดทําโครงการกอสราง
อาคารที่จอดรถดังกลาว โดยมอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคารจอดรถ 
จํานวน 3 หลัง  ซ่ึงในการบริหารจัดการในรอบปงบประมาณ 2553 ดังน้ี 
 

อาคารจอดรถ  รายได (บาท) 
งามวงศวาน 1 6,740,056.90   
บางเขน 822,974.78 
งามวงศวาน 2 3,980,662.84    
ลานจอดรถหอประชุม 831,770.00 
รวมเปนเงิน 12,375,464.52 

รายไดอาคารจอดรถ มก.
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  นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังไดมีการพัฒนาการใหบริการอาคาร
จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อันกอใหเกิดการบริการจัดการที่ดี จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
 

 3.1 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอาคารจอดรถ มก. 
           พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจางบริการรักษาความปลอดภัยและจาง

บริการทําความสะอาด อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศวาน 2 
เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยใหกับนิสิตและบุคลากรที่ใชอาคาร ใหมีสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนที่ดี มีรายจายเปนเงิน 2,248,944 บาท 

 3.2 โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมลิฟตอาคารจอดรถ มก. 
           พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมลิฟต 

อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยใหกับนิสิตและบุคลากรที่ใชบริการลิฟตโดยสารของอาคาร  มีรายจายเปนเงิน 146,590 บาท 
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 3.3 โครงการปรับปรุงและซอมแซมโทรศัพทอาคารจอดรถ มก. 
           พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. โดยการปรับปรุงเปลี่ยนสายเคเบิ้ลโทรศัพท

ภายนอก 0.65x25 คูสาย เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูติดตอขอใชบริการอาคารจอดรถบางเขน   มี
รายจายเปนเงิน 38,474 บาท 

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาอาคารจอดรถ จํานวน 3 โครงการ  
มีรายจาย เปนเงิน  2,434,008 บาท  

 

4. พัฒนาการใหบริการหองประชุม/สัมมนา 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการอาคารสวนกลาง อาทิ  

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป  ซ่ึงในการใหบริการหองสําหรับจัดประชุม/สัมมนา แก
หนวยงานสวนกลาง อาทิ งานพิธีตาง ๆ ของสวนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แกหนวยงานคณะ สํานัก 
สถาบัน นอกจากนั้นยังใหบริการแกหนวยงานภายนอกที่มาขอใชบริการ  ซ่ึงในการใหบริการกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการอาคาร มีรายไดจากการบริหารจัดการ
อาคารสวนกลาง รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,694,140 บาท ดังน้ี 
 

อาคาร  รายได (บาท) 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 621,450   
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 575,000   
อาคารวิจัยและพัฒนา 115,300 
อาคารหอประชุมใหญ 365,490 
อาคารพุทธเกษตร 16,900 
รวมเปนเงิน 1,694,140 

 

   นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังไดพัฒนาการใหบริการอาคาร โดยการ
พัฒนาสภาพแวดลอม พัฒนาอุปกรณสนับสนุนการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือใหสามารถใหบริการอาคาร
สถานที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ ประกอบดวย 

4.1 ปรับปรงุหองประชุม 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป  ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนหองประชุม 2  
โดยใชเงินรายไดสวนกลาง ประจําปงบประมาณ 2553 เปนเงิน 32,500 บาท  

4.2  ปรับปรุงหองประชุม กําพล อดุลวทิย อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการปรับปรุง
หองประชุมกําพลฯ โดยขออนุมัติปรับแผนการใชเงินรายไดสวนกลาง มก. ประจําปงบประมาณ 2553 
เปนเงิน 1,947,522 บาท  

4.3 ปรับปรุงฝาเพดาน และบันไดทางขึ้นดานทิศตะวันออก ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 
50  ดําเนินการปรับปรุงฝาเพดาน และทาสีบันไดทางขึน้ดานทิศตะวนัออก โดยใชเงินรายไดสวนกลาง 
มก. ประจําปงบประมาณ 2553 เปนเงิน 96,000 บาท  
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4.4 ปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา (อางลางภาชนะ) อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการ
ปรับปรุงระบบทอระบายน้าํ และติดตั้งอางลางภาชนะบริเวณชั้นที่ 2,6,9 และ10  เปนเงิน 162,846 บาท 
ใชเงินรายไดสวนกลาง  
 
 

 
 

 

 4.5 ปรับปรุงชั้น 4 และชัน้ 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป  ดําเนินการปรับปรุงพ้ืน และผนังชั้น 
4 และชั้น 5 เปนเงิน 2,435,536 บาท ใชเงินรายไดสวนกลาง  
 
  
 
 
 
 

 4.6 โครงการจัดซื้อเครื่องฉาย LCD  อาคารสารนเิทศ 50 ป ดําเนินการจัดซื้อเครื่องฉาย 
LCD จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 140,000 บาท เพ่ือใชสาํหรับหองประชุม/สัมมนา ใชเงินรายไดสวนกลาง  

 
 

 
 
 

 

4.7 พัฒนาอาคารวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเพื่อสํารองกรณีไฟฟาดับ 
และซอมแซมบํารุงรักษาลฟิต ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยตอ
ผูใชบริการ มีรายจายเปนเงิน 105,029 บาท 

หองประชุม 2 หองกําพล อดุลวิทย ฝาเพดานและบันได 
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4.8 พัฒนาอาคารหอประชุมใหญ  ดําเนินการจางเหมาบริการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใหบริการจอดรถยนต บริเวณลานจอดรถหอประชุมใหญ มีรายจายเปนเงิน 536,400 บาท เพ่ือดูแล
อํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการจอดรถภายในลานจอดใหมีความเรียบรอย  

 

 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการหองประชุม/สัมมนา 
จํานวน 6 โครงการ มีรายจายเปนเงิน 5,455,833 บาท  และมีรายไดเปนเงิน 1,694,140 บาท 
 
 5. โครงการกิจกรรม 5 ส.  

 5.1 การจําหนายพัสดุ  งานบริหารและธรุการ ดําเนินการจําหนายพัสดุที่ชํารุดและ 
เสื่อมสภาพของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่ไมสามารถใชงานได จํานวน 41 รายการ มีรายได
เปนเงิน 202,800 บาท และไดรับงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 50,000 บาท รวมเปนเงิน 252,800 บาท  

     
5.2 การทําลายเอกสาร ดําเนินการทําลายเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ ที่มีอายุเกิน 

10 ป ซ่ึงไมมีความจําเปนตองใชสําหรับอางอิง โดยการใชเครื่องยอยทําลาย 
 

   
 

  
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการกิจกรรม 5 ส  โดยการจําหนายพัสดุ 

ที่ชํารุด/เสื่อมสภาพ จํานวน 2 โครงการ ไดรับเงินจากการจําหนายพัสดุ มีรายไดเปนเงิน 202,800 บาท 
และไดรับงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 50,000 บาท รวมเปนเงิน 252,800 บาท 
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6. โครงการจัดทําขาวประชาสัมพันธกองยานพาหนะฯ  
ดําเนินการจัดขาวประชาสัมพันธ เพ่ือ

ประชาสัมพันธเวบ็ไซดของกองยานพาหนะ  
อาคารและสถานที่ จํานวน 152 เรื่อง ซ่ึงสามารถดู
ขอมูลเพ่ิมเตมิไดจาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  
และจัดทําขาวประชาสัมพันธเพ่ือสงเปนเอกสาร
เผยแพรใหผูบริหาร หนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน 
เปนเอกสารประจําเดือน จํานวน 12 ฉบับ จํานวน
1,080 แผน ใชงบประมาณสําหรับการจัดทําเอกสาร
เผยแพร เปนเงิน 15,000 บาท  
 

7.  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารสวนกลาง มก. 
 งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยพ้ืนที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรุปผลการดําเนินป 2553 ดังน้ี 

 7.1 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)    
 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)   เปนโครงการรวมระหวางสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือดูแลความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ตลอดจนเปนการปองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซ่ึงเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยสรุปผลการดําเนินงานปน้ี  ดังน้ี 
 

เหตุการณที่เกิด จํานวน (ครั้ง) หมายเหตุ 
ลักทรัพย กระเปาหาย 17 จับกุมคนรายได 4 คน 
จับกุมคนรายเหตุทะเลาะวิวาท มีอาวุธปน 1  
จับกุมคนรายกอคดีขมขืน 1 จับกุมคนรายได 1 คน 
ทรัพยสินสูญหาย 6  
ทุบกระจกรถยนต 2  
ทํารายรางกาย 2  
รับแจงเหตุและบันทึกประจําวัน 113  
มีอุบัติเหตุภายใน มก. 36  
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 7.2 การแบงเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัย  
โครงการแบงเขตพื้นที่รักษาความปลอดภยั เปนโครงการที่ดําเนินการแบงเขตพื้นที่

ความปลอดภยัออกเปน 7 เขตเพ่ือเปนการแบงโซนในการรักษาความปลอดภัย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังน้ี 

เขตพื้นที่  1 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ    ติดถนนจักรพันธเพ็ญศิริ    
ดานทิศตะวันออก   ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ดานทิศใต    ติดถนนระพีสาคริก   
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล    
เขตพื้นที่  2 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ   ติดถนนระพีสาคริก  
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ทิศใต    ติดถนนงามวงศวาน   
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
เขตพื้นที่  3 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ   ติดถนนไพทูรยอิงคสุวรรณ   
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ 
 ดานทิศใต   ติดถนนจักรพันธเพ็ญศิริ  
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
เขตพื้นที่  4 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ   ติดถนนเลยีบคลองบางเขน    
ดานทิศตะวันออก ติดชุมชนโรงสูบ 
 ดานทิศใต   ติดถนนไพทูรยอิงคสุวรรณ   
ดานทิศตะวันตก ติดคณะประมง     
เขตพื้นที่  5 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ดานทิศเหนือ   ติดสํานักงานปรมาณูฯ  
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
ดานทิศใต    ติดถนนงามวงศวาน   
ดานทิศตะวันตก ติดถนนวิภาวดี  
เขตพื้นที่  6 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ชุมชนซอยพหลโยธิน 45, บานพักขาราชการ ลูกจาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,   
จุดทิ้งขยะ  ซอยพหลโยธิน  45, อาคารสวัสดิการ  มก. 
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เขตพื้นที่  7 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
7/1 สมาคมนิสิตเกามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
7/2 คณะสัตวแพทย  คณะเทคนคิการสตัวแพทย  โรงพยาบาลสตัว และคอกสุนัขจรจัด 
7/3 คณะวนศาสตร 
7/4 พ้ืนที่สามเหลีย่ม  อนุสาวรียสามบูรพาจารย  หอประชุม   ศาลาหกเหลี่ยม 
 

7.3. การจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย. ISO) 
  งานรักษาความปลอดภัย มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนตบริการที่ไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย หามวิ่งเขาภายในเขตการเรียนการสอนโดยจัดเจาหนาที่ยามใหประจําตามจุดทางแยกเขต
การเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิใหรถจักรยานยนตบริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน   เปนโครงการ
ตอเน่ืองดําเนินการตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน    
   7.3.1  การจัดทําบัตรประจําตัวผูขับข่ีรถจักรยานยนตบริการที่ไดรับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัย มีรายจายเปนเงิน 4,404 บาท 
  7.3.2  การติดตั้งปายประชาสัมพันธราคาคาโดยสารรถจักรยานยนตบริการ  
มีรายจายเปนเงิน  3,456 บาท 
 
 
 
 
 
 

 7.4  การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง 
  การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง โดยการจางบริการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ และอาคารพื้นที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  ตลอด 24 
ชั่วโมง ประกอบดวย อาคารหอประชุม, ลานจอดรถหอประชุม, อาคารจักรพันธ, อาคารพุทธเกษตร, 
อาคารวิจัยและพัฒนา, อาคารบอบําบัด, อาคารกําพล อดุลยวิทย, อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3, อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (ศร. 4) ฯลฯ มีรายจายเปนเงิน 3,340,670 บาท   
 

 7.5  การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
  ประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอรติดตั้งกลองวงจรปด  เพ่ือดูแลรักษาความ

ปลอดภัยบุคคล  สถานที่  ยานพาหนะ  และทรัพยสิน  บริเวณชองทางเขา-ออก  ประตู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม  2549  
จนถึงปจจุบัน โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
  ระยะที่ 1  ดําเนินการติดตัง้ 9 จุด  ประกอบดวย อาคารศูนยเรียนรวม 1 อาคารศูนย
เรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 อาคารจักรพันธเพ็ญศริิ อาคาร
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ศูนยมัลติมีเดีย อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร  อาคาร Kasetsart IT Square (KITS) ใชงบประมาณ 
เปนเงิน 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   ตึกพักชายที ่ 13 จํานวน 1 จุด  ตึกพักชายที่ 14 
(เรือนไม) จํานวน 2 จุด หอพักชายที่ 12 (เรือนไม) จํานวน 2 จุด หอพักชายที่ 13 (เรือนไม) จํานวน 2 
จุดใชงบประมาณ เปนเงิน 1,622,548 บาท 
  ระยะที่ 3  ดําเนินการติดตั้งทั้งหมด 12 จุด  ประกอบดวย ประตูงามวงศวาน 1  จํานวน 
2 จุด ประตูงามวงศซาน 2  จํานวน 2 จุด ประตวูิภาวดี จํานวน  จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 1  
จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 2  จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 45 จํานวน 2 กลอง ใชงบประมาณ 
เปนเงิน 1,715,747 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลาวโดยสรุป การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนมา ใช
งบประมาณ เปนเงิน 4,935,591 บาท สวนปงบประมาณ 2552 เปนเงิน  1,555,107 บาท ปงบประมาณ 
2553  อยูในระหวางสํารวจจุดติดตั้งเพ่ิมเติม 
 

  7.6 การติดตัง้จุดตรวจบรเิวณประตงูามวงศวาน 1  
  จัดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศวาน 1  เพ่ือตรวจสอบการเขา-ออก ของรถยนตและ
บุคคลตางๆ ตั้งแตเวลา 22.00 น.  เพ่ือความปลอดภัยตอนิสิต บุคลากร  และทรพัยสินของมหาวิทยาลยั  
เริ่มดําเนินการในวันที่  8  มีนาคม  2551  และดําเนินการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน  มีรายจายเปนเงิน  
8,491  บาท 
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 7.7 การประชาสัมพันธการรักษาความปลอดภัยดานทรัพยสิน 
ดําเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธการระมัดระวังความปลอดภัยดานทรัพยสิน 

บริเวณพื้นทีต่างๆ เชน  โรงอาหารกลาง 1 และ 2 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร, สนามอินทรีจันทรสถิตย  
มีรายจายเปนเงิน  2,382 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใชงบประมาณในการพัฒนาระบบการรกัษาความ 
ปลอดภัย จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน  9,850,101  บาท 
 

8. พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
 งานยานพาหนะ ไดรับมอบหมายรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั้งขึ้นเม่ือ

วันที่ 10 กุมภาพันธ  พ.ศ.2531 เปนรถบัสเล็กโดยสารขนาด 20 - 25 ที่น่ัง จํานวน 4 คัน การใหบริการ
เสนทางที่ใหบริการภายในมหาวิทยาลัย  ระยะทางความยาวประมาณ  5 - 6.9  กิโลเมตร เริ่มใหบริการ
ตั้งแตเวลา  06.30 - 18.30 น. และเก็บคาโดยสารเปนเงิน  1 บาท โดยหยอดเงินใสกลอง ตอมา
คณะกรรมการสวัสดิการ มก. จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกหลายคันและอัตราคาน้ํามันเพ่ิมขึ้น 
จึงมีมติที่ประชุมปรับอัตราคาโดยสาร เปนเงิน  2 บาท เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2543 และเม่ือวันที่  
4  มิถุนายน 2550 ใหบริการโดยไมเก็บคาโดยสาร(ฟรี)  และจายคาตอบแทนพนักงานขับรถ รอบละ  5  
บาท/รอบ/คน นอกเหนือจากคาจางรายเดือน 

 หนวยรถสวัสดิการ จัดทําผังการเดินรถไดจัดแผนการบริหารจัดการ ไดแก การจัดแบงสาย
การเดินรถ  การกําหนดจํานวนรถและพนักงานขับรถประจําในแตละวัน โดยจัดทํารายงานการใหบริการ
รถ   ตารางใหบริการรถแตละเดือน สรุปรายงานการใชวัสดุเชื้อเพลิง รายงานรายรับ - รายจาย 
ตรวจสอบและประสานงานการแจงซอมรถ  จัดรถสนับสนุนกิจกรรมดานการเรียนการสอนของนิสิตและ
อาจารยนอกสถานที่ จัดเวรการวิ่งรถนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จัดรถใหบริการเปนสวัสดิการ
แกบุคลากรนอกสถานที่  รวมทั้งควบคุม  ดูแล การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและพนักงาน
ขับรถ  ดังน้ัน แผนการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ จึงเปนแนวทางการศึกษาการบริการงานแกผู
ที่มาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถและผูที่สนใจ  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานตอไป 
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 ปจจุบันหนวยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเปนรถบัส 25 ที่น่ังจํานวน 13 คัน  รถนั่ง
ปรับอากาศ NGV จํานวน 5 คัน รถนั่งไฟฟา จํานวน 10 คัน และรถราง จํานวน 24 คัน รวมเปน 52 คัน 
และไดกําหนดสายและเสนทางการเดินรถบริการรับ – สง นิสิต และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี 

 สาย 1 ระยะทางประมาณ  6.2  กิโลเมตร 
 สาย 2 ระยะทางประมาณ    5  กิโลเมตร 
 สาย 3 ระยะทางประมาณ  6.2  กิโลเมตร 
 สาย 4 ระยะทางประมาณ  2.2  กิโลเมตร 
 รถสายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45 ใหบริการเวลา 07.30–09.30 น. และ15.30 -

17.30 น. ระยะทางประมาณ  2.5  กิโลเมตร 
 รถเสริมพิเศษซอยพหลโยธิน 45 ใหบริการ เวลา 07.30–09.30 น. และ 15.30 - 17.30 น.  

ระยะทางประมาณ  5.5  กิโลเมตร 
 รถเสริมพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร ใหบริการ เวลา 07.30–09.30 น.และ15.30 - 

17.30 น.ระยะทางประมาณ  4.2  กิโลเมตร 
 รถเสริมพิเศษนอกเวลาราชการ ใหบริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยใหบริการสาย 1, 

สาย 3, สาย 4, สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45  (สายละ 1 คัน)  รวม 4 คัน เพ่ือรับสงนิสิตใน
เขตการเรียนการสอนไปหอพักและประตูของมหาวิทยาลัยฯ 

 รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ   ใหบริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดย
ใหบริการสาย 1 จํานวน 2 คัน , สาย 4 จํานวน 1 คัน , สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45     
จํานวน 1 คัน  รวม 4 คัน  โดยผานถนนอิงคสุวรรณ  ผานคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผานอาคาร
สารนิเทศ  50 ป  

จาการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการที่กลาวขางตน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  
มีการพัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ ดังน้ี  

 8.1 โครงการรถนั่งปรับอากาศ NGV  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถปรับอากาศ NGV เพ่ือ

สภาพแวดลอมใน มก. โดยไมเก็บคาโดยสาร ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ บริษัท ไอเอ็มซี 
อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด เร่ิมตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2551 – 14 กันยายน 2557 โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน 
การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวกแกอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลัย โดยการนํารถปรับอากาศเอ็นจีวี ขนาด 18 – 24 ที่น่ัง มา
วิ่งบริการภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกลเคียง ซ่ึงมหาวิทยาลัยอนุญาตใหบริษัทเปนผูจัดหาและ
ติดตั้งสื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ปายโฆษณาบนรถปรับอากาศเอ็นจีวีฯ ปายโฆษณาบริเวณ
ภายนอกรถโดยสารสวัสดิการ มก. ไมเกิน 13 คัน ปายโฆษณาที่ติดตั้งกับที่พักผูโดยสาร ไมเกิน 12 
หลัง ฯลฯ ในการนี้ มีขอบเขตการดําเนินการ เปน 2 ระยะ คือ   
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 ระยะที่ 1 ปที่ 1 – 4 บริษัท จะนํารถปรับอากาศเอ็นจีวีมาใหบริการตามเสนทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเปนประจําทุกวัน โดยเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 – 18.30 น. โดยไมคิดคาใชจาย และ
ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ทั้งสองฝายไดลงนามในบันทึกขอตกลงนี้ บริษัทสัญญาวาจะมีรถ
ปรับอากาศเอ็นจีวีมาใหบริการในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนไมนอยกวา 5 คัน  

 ระยะที่ 2 ปที่ 5 – 6  ซ่ึงในปที่ 5 บริษัทจะนํารถปรับอากาศเอ็นจีวีมาใหบริการเพิ่มเติม
จากขอ 2.1 เปนจํานวนรวมแลวไมนอยกวา 10 คัน เพ่ือใหบริการตามเสนทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 กลาวคือ จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถปรับ
อากาศ NGV  เพ่ือสภาพแวดลอมใน มก. ระยะที่ 1 บริษัทฯ นํารถปรับอากาศเอ็นจีวี มาใหบริการ
จํานวนไมนอยกวา 5 คัน จึงทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการ
การจางพนักงานขับรถ คาเชื้อเพลิงในการเติมกาซเอ็นจีวี และคาซอมบํารุงรักษารถ ดังน้ี 
 

 

รายการ จํานวน จํานวนเงินตอหนวย รวมจํานวนเงิน 
ซ้ือรถปรับอากาศเอ็นจีวี 5 คัน 1,590,000 บาท 7,950,000 บาท 
จางพนักงานขับรถปรับอากาศเอ็นจีวี 5 คน 35,000 บาท/เดือน 175,000 บาท 
คาเชื้อเพลิงเติมกาซเอ็นจีวี 5 คัน 6,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/ป 
ซอมบํารุงรักษารถปรับอากาศเอ็นจีวี 5 คัน 5,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/ป 

  
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
โดยมีการบันทึกขอตกลงกับบริษัทฯ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ สามารถประหยัดงบประมาณ  ที่จะตองจัดซื้อรถ  
คาจางพนักงานขับรถ คาเชื้อเพลิงและคาบํารุงรักษารถ ปงบประมาณ 2553 เปนเงิน 8,180,000 บาท 
 

  8.2  โครงการรถนั่งไฟฟา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงใหบริการรถนั่งไฟฟาภายในมก. โดย
ไมเก็บคาโดยสารระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ บริษัท ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ตามบันทึกขอตกลงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณ
ควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวกแกอาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลัย โดยจัดรถ
น่ังไฟฟาใหบริการและใหบริการรถนั่งไฟฟา  จํานวน  5-10 คัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยอนุญาตใหบริษัทเปนผู
จัดหาและติดตั้งสื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย ณ ปายโฆษณาบนรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่น่ัง 
และที่พักผูโดยสารพรอมปายโฆษณาประชาสัมพันธ ขนาด 300 X 265 ซม. จํานวนไมเกิน 10 หลัง และ
มีขอบเขตการดําเนินการ คือ 
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  ระยะที่ 1 ระยะเริ่มโครงการ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 – 31 ตุลาคม 2551 บรษิัท
ฯ จัดใหมีรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่น่ัง  จํานวน 10 คัน  ใหบริการรับ-สงตามจุดที่กําหนดทุก ๆ 
15 นาที หรือเม่ือมีผูโดยสารเต็มคัน ตั้งแตเวลา 08.00 – 17.00 น.  
  ระยะที่ 2 ระยะปฏิบตัิการโครงการ  ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2556 
บริษัทฯ จัดใหมีรถนั่งไฟฟาจํานวน 10 – 15 คัน ใหบริการรับ – สงตามจุดที่กําหนดทุก ๆ 15 นาที หรือ
เม่ือมีผูโดยสารเต็มคันรถ ตัง้แตเวลา 08.00 – 17.00 น.  

 กลาวคือ  จากการที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรไดมีบันทึกขอตกลงใหบริการรถนั่ง
ไฟฟาภายใน  ระยะที่ 1 บรษิัทฯ   จัดรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่น่ัง  จํานวน 10 คัน   มา
ใหบริการ  จึงทําใหมหาวิทยาลัยประหยดังบประมาณจากการจดัซื้อรถน่ังไฟฟา การจางพนักงานขับรถ  
และคาซอมบาํรุงรักษารถ ดังน้ี 

รายการ จํานวน จํานวนเงินตอหนวย รวมจํานวนเงิน 
ซ้ือรถน่ังไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่น่ัง 10 คัน 850,000 บาท   8,500,000 บาท 
จางพนักงานขับรถรถนั่งไฟฟา 10 คน 60,000 บาท/เดือน 720,000 บาท 
ซอมบํารุงรักษารถนั่งไฟฟา 10 คัน 10,000 บาท/เดือน 120,000 บาท/ป 

  
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
โดยมีการบันทึกขอตกลงกับบริษทัฯ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณที่จะตองจัดซื้อรถ  
รถนั่งไฟฟา คาจางพนักงานขับรถ และคาบํารุงรักษารถ ปงบประมาณ 2553 เปนเงิน 9,340,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 การใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดและรับบริจาครถรางโดยสารสวัสดิการ ขนาดไมนอย

กวา 21 ที่น่ัง และใหบริการรถโดยสารสวสัดิการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อรถรางนนทรี ใน
โครงการ KU – Green Campus Healthy Community ดังน้ี 

  

สนับสนุนจาก จํานวน (คัน) จํานวนเงิน (บาท) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 4 1,926,000 
ดร.ขนิษฐา กาญจนจารี 6 2,880,000 
บริษัท โตโยตา บัสส จํากัด 1 481,000 
บริษัทน้ําแรเพชรสุวรรณ 1 481,500 
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สนับสนุนจาก จํานวน (คัน) จํานวนเงิน (บาท) 
บริษัท แคนดูคอนสตรั่คชั่น จํากัด 
สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร 
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 

 
2 

225,000 
225,000 
500,000 

รวมเปนเงิน  6,718,500 

 
 
  
 
 
  
   
 

 
 
 
 
8.4 พัฒนาซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวสัดิการ 

  ดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ ที่เปนของมหาวิทยาลัย  
จํานวน 15 คัน เพ่ือใหบริการแกนิสิตและบุคลากรไดตลอดตามชวงเวลาที่กําหนด ใชงบประมาณ 
เงินรายไดกองทุนสวัสดิการ มก. เปนเงิน 981,305 บาท 
 
 กลาวโดยสรปุ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ 
จํานวน 4 โครงการ ใชงบประมาณในการบริหารจัดการ เปนเงิน 25,220,805 บาท และมีการจัดซื้อ
รถรางนนทรี ในโครงการ KU –Green Campus Healthy Community จํานวน 14 คัน 
 

9. พัฒนาการใหบริการรถยนตสวนกลาง 
งานยานพาหนะ ไดมีการพัฒนาการใหบริการรถยนตสวนกลาง  จํานวน  71  คัน 

โดยการซอมแซม บํารุงรักษารถยนต ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
กับมหาวิทยาลัย มีรายจาย เปนเงิน 1,966,491 บาท ดังน้ี 
 

ประเภทรถ จํานวน (คัน) 
รถบัสขนาด 40 ที่น่ัง   4 
รถบัสปรบัอากาศ ขนาด 40 ที่น่ัง 3 
รถบัสปรบัอากาศ ขนาด 18 ที่น่ัง, 21 ที่น่ัง 3 
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รถเกงสําหรับรับรองผูบริหาร  6 
รถเกงสําหรับบริการสวนกลาง 5 
รถตูสําหรับรบัรองผูบริหาร 6 
รถตูสําหรับบริการสวนกลาง  7 
รถบรรทุก 4 ลอ สําหรับบรกิารงานสวนกลาง 6 
รถบรรทุก 4 ลอ สําหรับหนวยงานภายในกองยานฯ 6 
รถบรรทุก 6 ลอ 2 
รถบรรทุกดั๊ม 2 
รถบรรทุกน้ํา 2 
รถกระเชา  2 
รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล  2 
รถเครื่องจักรกล 8 
รถบรรทุกเกษตรกรรม 7 

ใหบริการยานพาหนะ   ผูบริหารระดับสูง ไดแก นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี            
รองอธิการบดีฝายตางๆ และหนวยงานที่ขอใชบริการ ใหบริการงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่
เปนกิจกรรมของนิสิตงานโครงการตางๆ ดานการเรียนการสอนของอาจารย และนิสิต หนวยงานคณะ  
สํานัก  สถาบัน  จํานวน  2,403  ครั้ง  อาทิ ใหบริการงานผูบริหารระดับสูง โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว  งานโครงการหลวง 41 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   
 
 
 
 
 
 

10.  พัฒนาการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง 
 งานอาคารและสถานที่ มีการพัฒนาระบบการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง โดย 

ดําเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนปูกรณ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคาร
ใหมีความพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล และมีการพัฒนา 
ปรับปรุงการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง ดังน้ี 

10.1 พัฒนาระบบเครื่องฉาย LCD อาคารศูนยเรียนรวม 1,2,3 และ 4 พัฒนาระบบ
เครื่องฉาย LCD โดยดําเนินการจัดซื้อหลอด LCD Projector ใหม ที่อาคารศูนยเรียนรวม 1 จํานวน 12 
หลอด  และอาคารศูนยเรียนรวม 3 จํานวน 6 หลอด รวม 18 หลอด มีรายจายเปนเงิน 285,632 บาท 
เพ่ือทดแทนหลอดเดิมที่มีอายุการใชงานมานาน เพ่ิมศักยภาพในการใหบริการสําหรับการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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10.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียนสวนกลาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
อุปกรณตาง ๆ ประจําอาคารเรียนรวมสวนกลาง คือ อาคารศูนยเรยีนรวม  1, 2, 3, 4  และอาคารพุทธ
เกษตร ชวงปดภาคเรียนเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพกอนการ
เปดภาคเรียน ใชเงินรายไดสวนกลาง มีรายจายเปนเงิน 29,053 บาท ซ่ึงไดดําเนินการดังน้ี 

 ระบบไฟฟา เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตของอาคารศนูยเรียนรวม 1  
จํานวน 95 หลอด ศูนยเรียนรวม 2 จํานวน 50 หลอด และศูนยเรยีนรวม 3 จํานวน 80 หลอด 

 ระบบประปาและสุขภัณฑหองน้ํา ตรวจซอมอุปกรณที่ชํารุดใหใชงานไดตามปกต ิ
 ระบบปรบัอากาศ ตรวจลางชุดคอนเดนเชอร (คอยรอน) และถอดลางแผนกรอง 

อากาศของชุดคอยเย็น  
 ระบบโสตทศันูปกรณ ตรวจเช็คระบบเครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD 

เครื่องฉายภาพสามมิติ VISUALIZER เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 
 ระบบความสะอาด ขัดลางและลงน้ํายาหองเรียนและพื้นที่บริเวณทางเดิน 

อาคารในชวงปดภาคเรียนทั้งหมด 
 เครื่องทําน้ําเย็น ไดดําเนินการซอมแซมเครื่องทําน้ําเย็นที่อาคารศนูยเรียนรวม 4 

จํานวน 2 เครือ่งเปนเงิน 18,553 บาท ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตามปกต ิ
10.3 ซอมแซมและปรงุปรุงอุปกรณภายในอาคารเรียน ดําเนินการซอมแซมเกาอ้ี

บรรยายที่ชํารดุ คือพ้ืนที่น่ัง พนักพิง และทาวแขน จํานวน 130 ตวั และติดตั้งพัดลมติดผนัง เพ่ือใช
ระบายอากาศบริเวณหนาลฟิตชั้นลางของอาคารศูนยเรียนรวม 4 จํานวน 2 ตัว มีรายจายเปนเงิน 
39,815 บาท 

 
 
 
 
 
 
10.4 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารเรียนสวนกลาง ดําเนินการ 

สั่งซ้ือกุญแจและกลอนประตู มีรายจายเปนเงิน 9,875 บาทเพื่อใชลอคตู Rack เก็บอุปกรณ
โสตทัศนปูกรณ และติดตัง้กลอนประตลูอคหองเรียนทุกชั้น เพ่ือปองกันทรัพยสินสูญหายจากการถูก
โจรกรรม  

10.5 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมทิัศนภายในอาคารเรียนสวนกลาง  พัฒนา
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารเรียนสวนกลาง โดยประกอบไปดวยศร.1, 2, 3 และ 4 โดย
ดําเนินการจางบริการรักษาความปลอดภยัและจางบริการทําความสะอาด เพ่ือใหถูกสุขอนามัยมี
สภาพแวดลอมที่ดี และมีความปลอดภัยกับนิสิตและบคุลากรที่ใชบรกิารอาคาร ทําใหเอ้ือตอการจัดการ
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เรียนการสอนใหเกิดความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีรายจายเปนเงิน 7,603,240 บาท
นอกจากนั้น จากการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง จํานวน 4 อาคาร มีรายไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร จํานวน
หองเรียน 

จํานวนชั่วโมง
ท่ีใหบริการ 

ชําระ
คาธรรมเนียม 

ยกเวน
คาธรรมเนียม 

รวมจํานวน
เงิน 

ศูนยเรียนรวม 1 10  12,418 - 2,721,338 2,721,338 

ศูนยเรียนรวม  2 9  5,230 178,040 1,002,790 1,180,830 
ศูนยเรียนรวม  3 14  18,344 443,130 3,146,525 3,589,655 
ศูนยเรียนรวม  4 35  14,953 84,000 2,869,090 2,953,090 

รวมเปนเงิน   705,170 9,739,743 10,444,913 

 
สรุป  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการอาคารเรียน

สวนกลาง จํานวน 5 โครงการ มีรายจายเปนเงิน 7,986,164 บาท มีรายไดเปนเงิน 705,170 บาท และ
หนวยงานที่ใชบริการขอยกเวนคาธรรมเนียม เปนเงิน 9,739,743 บาท 
 
 11.  พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาระบบการจราจร
ภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี 
 11.1  การจัดการจราจรขาเขาบริเวณประตูทางเขา-ออก และทางแยกภายใน มก. 
ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกตางๆ ภายใน มก. เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการจราจร
ภายใน มก. 
 11.2 การจัดการจราจรขาออกประตูงามวงศวาน 1 และ 2  ดําเนินการจัดการจราจร 
ดานขาออกประตูงามวงศวาน 1 และ 2  เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับรถยนตกอนจะลงอุโมงคทางลอด
แยกเกษตร  เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
 11.3  จัดการจราจรเสนทางเสด็จฯ ดําเนินการจัดการจราจรบนถนนจักรพนัธเพ็ญศิริ 
ตั้งแตประตวูภิาวดีถึงแยกคณะสังคมฯ - คณะอุตสาหกรรมฯ และบริเวณหนาคณะสังคมศาสตร  เพ่ือ
ถวายการอารกัขาและดูแลเสนทางเสด็จฯ พระองคเจาศรีรัศม์ิพระวรชายาฯ  โดยไดนํากรวยยางและปาย
จราจรไปติดตัง้พรอมทั้งจัดเจาหนาที่ยามกํากับดูแล  มีรายจายเปนเงิน 6,000 บาท 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 76 

 11.4  ทาสีขอบทางเทาภายใน มก. ดําเนินการทาสขีอบทางเทาภายใน มก.  เพ่ือจัดการ
จราจร และพ้ืนที่จอดรถใหเปนระเบียบเรียบรอย  และดําเนินการปรับปรุงสีขอบฟุตบาทที่เสื่อมสภาพสี
ซีดจางใหอยูในสภาพดี มีรายจายเปนเงิน 81,280 บาท ดังน้ี 

 ปรับปรุงสีขอบฟุตบาทและติดตั้งปายจราจรบริเวณทางแยกอาคารกิจกรรมนิสิต 
                           (ตึก 8) 

 ซอมแซมปายจราจร บริเวณทางแยกคณะศึกษาศาสตรและทางแยกสระวายน้ํา 
 ซอมแซมขอบฟุตบาทบริเวณทางเดินเทาหลังโรงเรียนสาธิตแหง มก.   
 ซอมแซมและทาสีเสนขาวแดง ติดตั้งเสาลมลุกบริเวณเสนทางจักรยาน  

     บนแนวถนนระพีสาคริกและแนวถนนชชูาติกําภู 
 ซอมแซมสีคันชะลอความเรว็ภายใน มก. 
 ซอมแซมสีขอบฟุตบาทบริเวณทางแยกสระวายน้ํา,ประตูงามวงศวาน  2  

             ประตูวิภาวดี, ทางโคงสํานักพิพิธภัณฑฯ, หนา KU-Avenue 
 11.5  การปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร ดําเนินการสํารวจเครื่องหมายจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีช่ํารุด โดยจัดซื้อวัสดุมาซอมแซมเพ่ือใหสามารถใชงานไดดี มี
รายจายเปนเงิน 40,570 บาท ซ่ึงดําเนินการซอมแซมแผงจราจร ติดตั้งปายจราจรตั้งแตแยกหอพักหญิง-
แยกไปรษณีย และติดตั้งปายจราจรตั้งแตแยกภาควิชาคหกรรม-แยกอาคารสารนิเทศ 50 ป 
  11.6  การตดิตั้งปายประชาสัมพันธดานการจราจร ดําเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธ
บริเวณหนาประตูงามวงศวาน 2 และติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณทางเขาศูนยเรียนรวม 4 เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและจัดการจราจรใหเปนระเบียบเรียบรอย  มีรายจายเปนเงิน 2,728.50 บาท   
 

เหตุการณที่เกิด จํานวน (ครั้ง) รายได (บาท) 
ปรับผูฝาฝนระเบียบการล็อคลอรถยนต 2,065 206,500  
ปรับผูฝาฝนระเบียบหาบเร แผงลอยและลอเลื่อน 281 56,200  

 

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีรายจายในการพัฒนาระบบการจราจรพื้นที่สวนกลาง 
มก. จํานวน 6 โครงการ มีรายจายเปนเงิน 130,578.50 บาท และมีรายไดคาธรรมเนียมฯ เปนเงิน 
262,700 บาท ซ่ึงมีภาพกิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุง ดังน้ี 
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 12.  โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก.  
  12.1 โครงการที่จอดรถจักรยาน  ดําเนินการรณรงคใหนิสิต บคุลากร ใชรถจักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกรอน 
ลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี กอปรกับ เปนการบริหารจัดการให
เกิดความปลอดภัยแกรถจักรยานของนิสิต และบคุลากร มหาวิทยาลัยฯ ไดบริหารจัดการโดยดําเนินการ
จัดที่จอดรถจักรยานภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดแก ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศวาน 1, 2 
ประตวูิภาวดี ลานจอดรถหอประชุม โดยทําที่จอดรถ ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและจางบริษัทเอกชน
ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 12.2  การจัดการจราจรเสนทางรถจักรยานบนถนนระพีสาคริกและถนนชชูาติกําภู 
ดําเนินการนําเสากรวยยางไปตั้งเปนเสนแบงเขตทางเดินรถจักรยานและติดตั้งปายจราจรใหชัดเจน  
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกนิสิต บุคลากร  ที่ใชจักรยานภายในมหาวิทยาลัย ทาสีขอบทางเทา 
ตั้งแตแยกหอพักหญิงถึงแยกไปรษณีย และแยกภาควชิาคหกรรมศาสตรถึงแยกอาคารสารนิเทศ 50 ป 
การจัดทําเสนทางจักรยานเพิ่มเติมตั้งแตแยกอาคารกิจกรรมนิสิต(ตึก 8) ถึง แยกหอพักชายที่ 14 มี
รายจายเปนเงิน  8,800 บาท  
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 12.3  การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจกัรยานและ
จักรยานยนต  การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนตโดยได
ดําเนินการจัดจางบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต ประตูพหลโยธิน 1, 
ประตูงามวงศวาน 1, ประตูงามวงศวาน 2, ประตูวิภาวดี และลานจอดรถหอประชุม  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,412,400 บาท 
   12.4  ซอมแซมรถจักรยาน ดําเนินการซอมแซมรถจักรยานภายในโครงการที่ชาํรุด
เสียหายใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  มีรายจายเปนเงิน  4,560 บาท 
 

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใชงบประมาณในโครงการบริหารและจัดการ
รถจักรยานภายใน มก. จํานวน 4 โครงการ มีรายจายเปนเงิน 1,425,760 บาท 
 
 13.  พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารและพื้นที่สวนกลาง มก. 
   13.1 ซอมแซมทางเดินเทาภายใน มก.  ดําเนินการปรับปรงุซอมแซมทางเดินเทาที่มี
สภาพเปนหลมุเปนบอ วางทอระบายน้ําแนวทางเดินเทาแนวถนนจันทรสถิตย (สนามอินทรี 
จันทรสถิตย)  มีรายจายเปนเงิน 166,006 บาท 
 

   
 

 13.2 โครงการจัดตั้งสถานีผลิตกาซชวีภาพ มก.  มีวัตถปุระสงคเพ่ือลดปริมาณขยะสด
หรือเศษอาหารดวยการผลติกาซชีวภาพ นําไปใชประโยชนสําหรบักิจกรรมของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
เปนศูนยการเรียนรูและวิจัยเกี่ยวกับการผลิตกาซชวีภาพและการจัดการขยะสดระดับชุมชน ซ่ึงไดจัด 
สรางรากฐานโดยเทพื้นคอนกรีตเปนฐานรองรับการตดิตั้งเครื่องผลติกาซชีวภาพ รุน CT-400 S20  ที่
ไดรับบริจาค จากบริษัทไมโครไบโอเทค จํากัด  สามารถผลิตกาซชีวภาพ 20000 - 50000 ลิตรตอวัน  
จากขยะสด 300 – 400  กิโลกรัม/วัน มีรายจายเปนเงิน 87,478.75 บาท  
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 13.3 โครงการคลองสวยน้ําใส มก.  มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ เฝาระวัง การแกไขปญหา
และการจัดการแหลงนํ้าคูคลองภายใน มก. เพ่ือเปนจุดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการแหลงนํ้าดวยวิธีชวีภาพ
แกนิสิตและประชาชนทัว่ไปที่สนใจ  มีรายจายเปนเงิน 39,135 บาท  
 

  
 

 13.4 โครงการ 9 ปุยหมักในสวนสวย  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการลดปริมาณเศษใบไม  
กิ่งไม และลดคาใชจายในการขนกิ่งไมไปทิ้ง โดยการนํามาทําปุยหมัก เพ่ือใชบํารงุตนไม ไมประดับ
บริเวณสวนตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ  มีรายจายเปนเงิน  51,570  บาท 

   
 
 

 13.5 โครงการศึกษาดูงานดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม มก.  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดู
งานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ”ชั่ง
หัวมัน” ตามพระราชดําริ มีรายจายเปนเงิน  18,753 บาท   
 

   
 
 13.6 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน อาคารกิจกรรม (ตึก 8 ) มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่ปูตวัทําเปนลานกิจกรรมของนิสิต  และจัดสวนตกแตงไมประดับบริเวณพื้นทีโ่ดยรอบ   
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 13.7 การปรับปรุงทางเดินเทาบริเวณโรงเรียนสาธติแหง มก.  ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ 
วางทอระบายน้ํา ทําทางเดินเทาใหม  และทาสีเครื่องหมายจราจร  บริเวณแนวทางเดินเทาดานหลัง
โรงเรียนสาธติฯ มก. (แนวถนนไพฑูรย อิงคสุวรรณ) เพ่ือความสะดวกในการใชเสนทางแกนักเรียน นิสิต 
บุคลากร  รวมทั้งเปนการจัดระเบียบการจราจรภายใน มก.  

   
 

 
 13.8 การตัดแตงตนไมภายใน มก.  โดยดําเนินการตัดแตงตนไมที่โคนลมและกิ่งไมหัก
เน่ืองจากมีฝนตก มีลมพัดแรง  การตัดแตงกิ่งไมตามแนวสายไฟ สายโทรศัพท  หมอแปลง 
รวมทั้งตัดแตงเปนการดูแลการเจริญเติบโตของตนไมใหมีสภาพสวยงาม มีความรมร่ืน ดังน้ี บริเวณ
ดานหลังอาคารหอประวัติ บริเวณ สวนปาลมอาวุโส บริเวณคูนํ้าสํานักสงเสริมและฝกอบรม บริเวณ
ดานหนาสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร บริเวณศาลาหกเหลี่ยม บริเวณดานหนาอาคารหอประชุมใหญ 
บริเวณสวนรวมพันธุไมเกียรติประวัติไทย  บริเวณ  ศูนยศึกษานานาชาติ บริเวณถนนวิโรจน อ่ิมพิทักษ 
บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 1 บริเวณสนามฮอกกี้ 

   
 
 13.9 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนอาคารการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน   
คณะสงัคมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคปรับปรุงพ้ืนที่ ขุดลอกคูคลอง  จัดสวนตกแตงไมประดับ   

  
 
 13.10 การซอมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการซอมแซม ถนนซอย
พหลโยธิน 45 ดานหลังอาคารสวัสดิการ มก. ลางทําความสะอาด และขุดรองระบายน้ํา  คณะประมง 
 13.11 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  การตัดแตงกิ่งไม  ปูหญาสนาม ปรับปรุงพ้ืนที่จัด
สวนหยอม  สวนสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร  
  13.12 การดูแลบํารงุรักษาบริเวณและสภาพภูมิทัศนภายในพื้นที่สวนกลาง มก.  โดย
การดูแลกาํจัดวัชพืชบริเวณคู คลอง การตัดหญา  การจัดเก็บขยะ  การลอกทอระบายน้ํา  เพ่ือใหมีความ
สะอาดสวยงาม  นาดู นามอง  บริเวณคคูลองโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยฯ 
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 13.13 การจัดเก็บขยะมลูฝอยภายในมหาวิทยาลยั ดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะ
ภายในมหาวิทยาลัย มีรายจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 230,584 บาท คาตอบแทนพนักงานขับรถ 
เปนเงิน 344,680 บาท  รวมรายจายเปนเงิน 575,264 บาทสรุปปริมาณขยะในแตละเดือน ดังน้ี 
 

เดือน ปริมาณขยะ(กิโลกรัม)/เดือน 

ตุลาคม         2552 186,000 
พฤศจิกายน   2552 237,020 
ธันวาคม       2552 221,000 
มกราคม       2553 233,970 
กุมภาพันธ    2553 237,080 
มีนาคม        2553 151,590 
เมษายน       2553 148,090 
พฤษภาคม    2553 150,920 
มิถุนายน       2553 276,490 
กรกฎาคม     2553 279,770 
สิงหาคม       2553 243,770 
กันยายน      2553 236,360 

รวม 2,602,060 

 
ที่มา: ใบชั่งน้ําหนัก สถานีขนถายมูลฝอย  แขวงออเงิน  สํานักส่ิงแวดลอมกรุงเทพมหานคร (ในแตละวันที่ทิ้งขยะ) 
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ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/เดือน)

  ตุลาคม 2552

  พฤศจิกายน 2552

  ธันวาคม 2552

  มกราคม  2553

  กุมภาพันธ  2553

  มีนาคม  2553

  เมษายน  2553

  พฤษภาคม  2553

  มิถุนายน  2553

  กรกฎาคม  2553

  สิงหาคม  2553

  กันยายน  2553
 

สรุปปริมาณขยะที่จัดเก็บภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารและ
พ้ืนที่สวนกลาง มก. จํานวน 13 โครงการ มีรายจายเปนเงิน 2,037,048 บาท 
 

 14. พัฒนาระบบสาธารณปูโภคภายในพื้นที่สวนกลาง มก. 
 14.1  ปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟแสงสวาง ดําเนินการการปรับปรงุระบบไฟฟาแสงสวาง

อาคารและพืน้ที่สวนกลาง ดังน้ี 
 อาคารงานรักษาความปลอดภัย ติดตัง้โคมไฟถนน 1 ชุด พรอมเดินสายไฟ 

ตอเขากับหลอดแสงสวางของอาคาร มีรายจายเปนเงิน 663 บาท   
 บริเวณประต ู1 และประตวูิภาวดี ติดตัง้ไฟแสงสวางงานเกษตรแหงชาต ิ

ประจําป 2553  มีรายจายเปนเงิน 12,720 บาท 
 อาคารจอดรถงามวงศวาน  เดินสายเมนและติดตั้งตูเซตตี้30 แอมป ติดตั้งโคม 

หลอดฟลูออเรนเซนต 36 วัตต จํานวน 18 ชุด  มีรายจายเปนเงิน 2,460 บาท 
 ถนนแยกคหกรรมศาสตร – คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการ เปลี่ยน 

หลอดแสงจันทร 250 วัตต จํานวน 4 หลอด เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 80 วัตต จํานวน1หลอด  เปลี่ยน
คารทริคฟวส 10 แอมป จํานวน 6 ตัว  มีรายจายเปนเงิน 8,560  บาท 

  ถนนจักรพันธเพ็ญศิริ (ทางโคงสวน60ป และแยกสํานักการกีฬา) ตรวจสอบ 
ไฟฟาแสงสวาง เปลี่ยนคารทริคฟวส 4 ตวั เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตต 5 หลอด มีรายจายเปนเงิน 
7,490  บาท 

 ถนนชูชาติกําภู (แยกคหกรรม-แยกศร.1) ตรวจสอบไฟฟาแสงสวาง 
เปลี่ยนคารทรคิฟวส  7  ตัว  เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตต 7 หลอด  เปลี่ยนบัลลาสท250 วตัต  
1 ตัว  มีรายจายเปนเงิน 12,900  บาท 
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 ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตรวจสอบไฟฟาแสงสวาง ตรวจสอบตูควบคุมปด- เปด 
ตรวจเช็คสวิทซนาฬิกาสําหรับตั้งเวลา เปลี่ยนสวทิซนาฬิกา มีรายจายเปนเงิน 800 บาท 

 อาคารหอประวตัิ มก. ตรวจสอบระบบไฟฟา ตรวจสอบตูเซ็นเตอรโหลด 
เปดแลวเบรกเกอรทริป ตรวจสอบสายไฟใตเพดานหลังคา ตัดตอสายไฟใหม  เปลี่ยนหลอดอินแคนใน
หองจัดแสดง มีรายจายเปนเงิน 10,530  บาท 

 ประตูพหลโยธิน 2 และบรเิวณถนนแยกไปรษณีย – แยกโรงพิมพ  
(คณะวนศาสตร) ติดตั้งไฟฟา เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 80 วัตต 4 หลอด เปลี่ยนบัลลาสท 80 วัตต  
1 ตัว เปลี่ยนคารทริคฟวส 4 ตัว มีรายจายเปนเงิน 2,595  บาท 

 ถนนดานหลังคณะมนุษยศาสตร ตรวจสอบระบบไฟฟาแสงสวาง เปลี่ยนหลอด 
แสงจันทร 80 วัตต 4 หลอด เปลี่ยนบัลลาสท 80 วัตต 1 ตัว  เปลี่ยนคารทริคฟวส 4 ตัว มีรายจาย 
เปนเงิน 18,155  บาท 

 บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป  ติดตั้งระบบไฟแสงสวาง เปลี่ยนหลอดภายใน 
อาคาร ซอมสายเมนไฟแสงสวาง  โดยมีคาใชจาย 2,480  บาท 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

14.2 ตัดตนไมพาดสายไฟฟาแรงสงู  
 สํานักพิพิธภัณฑฯ  ตนไมลม เรงดําเนินการตัดแตงตนไมตัดตนไมที่ 

โคนลมกรณีฝนตกมีลมแรง และกิ่งไม พาดหมอแปลงไฟฟา มีรายจายเปนเงิน 3,640 บาท 
 
 
 
 
 
 14.3 พัฒนา ซอมแซมครภัุณฑและอุปกรณประจําอาคารเรียนสวนกลาง ดําเนินการ
ซอมแซมครุภัณฑ และอุปกรณอาคารสวนกลาง ดังน้ี 

 อาคารศูนยเรียนรวม 1  ดําเนินการซอมซอมเกาอ้ีศร.1 มีรายจายเปนเงิน  
1,155 บาท 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 84 

 อาคารกกองยานพาหนะฯ  ดําเนินการซอมแซมหลังคาโรงจอดรถ 
กองยานพาหนะฯ สถานีผลติไบโอดีเซล  มีรายจายเปนเงิน 2,400 บาท 

 อาคารสารนิเทศ 50 ป  ดําเนินการซอมหลังคารั่ว มีรายจายเปนเงิน 1,795 บาท 
 รถสวัสดิการ  ดําเนินการซอมแซมรถสวัสดิการเพื่อใหบริการ แกนิสิตบุคลากร 
 อาคารจอดรถงามวงศวาน 2  ดําเนินการเดินสายหมายเลข โทรศพัท 4  ตัว  

เขาในอาคาร  มีรายจายเปนเงิน 33,301 บาท 
 อาคารศูนยเรียนรวม 1,2,3,4 และ ประตูตาง ๆ  ดําเนินการทําทีล่็อคลอ 

รถจักรยานจํานวน 100 ชุด มีรายจายเปนเงิน 296,342 บาท 
 อาคารศูนยเรียนรวม 1,2,3,4  ดําเนินการซอมหองน้ํา มีรายจายเปนเงิน 

6,826  บาท 
 กองยานพาหนะฯ และอาคารสวนกลาง ดําเนินการลางเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 154  เครื่อง 
 อาคารหอประชุม มก.  ดําเนินการซอมแซมหลังคาอาคารหอประชมุใหญ มก.  

เปลี่ยนแผนกระเบื้อง มีรายจายเปนเงิน 2,460 บาท 
 ลานจอดรถหอประชุมใหญ มก.  ดําเนินการซอมกุญแจประตูปอมเก็บ 

เงินชํารุด มีรายจายเปนเงิน 30 บาท 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14.4   พัฒนาปรับปรุงสะพานไมขามคูนํ้า   ดําเนินการซอมสะพานไมขามคูนํ้าทางออก 
ดานตลาดอมรพันธใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน
อาคารและพืน้ที่สวนกลาง มก.  จํานวน 4 โครงการ มีรายจายเปนเงิน 427,302 บาท 
 
 15.  พัฒนาใหบริการอาคารกิจกรรมนิสิต 
 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ไดดําเนินการใหบริการ สราง ติดตั้ง ซอมแซม ประกอบ 
ดัดแปลง แกไข บํารุงรักษา  เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ การปรับปรุง ตกแตง ตอเติมอาคารสิ่งกอสราง  ระบบ
สาธารณูปโภค  ระบบสุขาภิบาล และ สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง งานพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณภูมิทัศน สภาพแวดลอม สิ่งกอสราง อาคารหอพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารชมรม 
อาคารสํานักงานกองกิจการนิสิต   และอาคารสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไดรับมอบหมาย ดังน้ี  
 15.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ของอาคารหอพักนิสิต อาคาร
กิจกรรมนิสิต อาคารชมรม อาคารสํานักงานกองกิจการนิสิต   และอาคารสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ มีรายจายเปนเงิน 42,239 บาท ประกอบดวย 

 ชมรมรวมดาวกระจุย โดยการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ลานกิจกรรมบริเวณหนา 
อาคาร ทําขอบคันหินรอบพื้นที่ ถมทรายปรับระดับปูบล็อกตัวหนอน เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปไดเขาใชพ้ืนที่ดวยความสะดวก สะอาด และดูสวยงาม กองกิจการนิสิตรับผิดชอบคาใชจาย  

 อาคารกิจกรรมนิสิตตึก 8 โดยการกอสรางเวทีการแสดงหนาอาคาร เพ่ือให 
นิสิตไดใชทํากิจกรรมการแสดงตางๆ กองกิจการนิสิตรับผิดชอบคาใชจาย                                                    

 ปายประชาสัมพันธกองกิจการนิสิต  โดยการกอสรางปายประชาสัมพันธ เพ่ือ
ประชาสัมพันธงานตางๆใหกับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ มีคาใชจายเปนเงิน 41,089 บาท                      

 หอพักชายที่ 13 โดยการซอมแซมสะพานของเกาที่ชํารุด เพ่ือความปลอดภัย 
ในการสัญจร มีรายจายเปนเงิน 1,150 บาท  กองกิจการนิสิต จัดซื้อวัสด ุ

 โครงการศูนยเรียนรูนํ้าสมควันไม ดําเนินการกอสรางแผงกั้นคอนกรีต 
เพ่ือคัดแยกกําจัดขยะ งานสวนและรักษาความสะอาด จัดซื้อวัสดุ 
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 15.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาลอาคารหอพักนิสิต อาคาร
กิจกรรมนิสิต อาคารชมรม อาคารสํานักงานกองกิจการนิสิต และอาคารสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ มีรายจายเปนเงิน 30,283 บาท ประกอบดวย 

 ชมรมดนตรีเคยูแบนด  โดยการติดตั้งเมนไฟฟาตูทําน้ําเย็น ปมนํ้าเพื่อใหนิสิต
สามารถใชประโยชนได กองกิจการนิสิต รับผิดชอบคาใชจาย       

 อาคารกิจกรรมนิสิต (ตึก 8)  โดยการติดตั้งเสาไฟฟา เปลี่ยนสายไฟฟาเมน และโคมไฟ
ทางเดินสองสวางใหมเพ่ือความปลอดภัยของนิสิตเวลากลางคืน กองกิจการนิสิต รับผิดชอบคาใชจาย       

 หอพักนิสิตชายที่ 12 โดยการซอมแซมระบบไฟฟา ระบบระปา และระบบสุขภัณฑ 
ใหสามารถใชงานได มีรายจายเปนเงิน 3,430 บาท  

 หอพักนิสิตชายที่ 13 โดยการซอมแซมระบบไฟฟา ระบบระปา และระบบสุขภัณฑ 
ใหสามารถใชงานได มีรายจายเปนเงิน 4,530 บาท  

 หอพักนิสิตชายที่ 14   โดยการซอมแซมระบบประปา ระบบไฟฟาเปนหลอด
ประหยัดไฟ และระบบสุขภัณฑ มีรายจายเปนเงิน 4,950 บาท  

 ตึกพักชายที่ 15 โดยการซอมแซมระบบไฟฟาเปนหลอดไฟประหยัดไฟ เพ่ือเปน
ประหยัดคาใชจายการใชไฟฟาในตึกพักนิสิต กองกิจการนิสิตรับผิดชอบคาใชจาย       

 ตึกพักหญิงราชาวด ีโดยการซอมแซมระบบสขุภัณฑหองน้ําและหองอาบนํ้า  
มีรายจายเปนเงิน 3,250 บาท 

 สนามบาสเกต็บอลตึกพักนิสิตหญิง โดยการติดตั้งโคมไฟสปอรตไลทสนามบาสเก็ต 
บอลตึกพักนสิิตหญิง มีรายจายเปนเงิน 1,150 บาท  

  ตึกพักชายที1่2 โดยซอมแซมระบบไฟฟาใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
มีรายจายเปนเงิน 530 บาท 

 อาคารชมรมดนตรีไทย  โดยการซอมแซมระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบสุขภัณฑ 
หองสุขา และระบบประปาของอาคารชมรมดนตรีไทย มีรายจายเปนเงิน 2,750 บาท  

 ตึกพักหญิงชวนชม โดยการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบถังเก็บนํ้าประปาเพื่อใช 
ในหอพัก มีรายจายเปนเงิน 1,540 บาท 

 อาคารกิจกรรมนิสิต (ชมรมมุสลิม หอ 3) โดยการซอมแซมระบบประปาภายใน
อาคาร มีรายจายเปนเงิน 650 บาท 

 ตึกพักชายที ่5 โดยการซอมแซมระบบประปา ระบบไฟฟา และระบบสุขภัณฑ 
ประจําอาคาร มีรายจายเปนเงิน 5,003 บาท 

 ตึกพักหญิงพุทธชาดซอย 45  โดยติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและปลั๊กไฟใน 
หอง Study Room สําหรับใชประโยชนของนิสิตผูพักอาศัย  กองกิจการนิสิต รับผิดชอบคาใชจาย   

 ตึกพักหญิงชงโค  โดยการซอมแซมระบบสุขภัณฑทีช่าํรุด มีรายจายเปนเงิน 
2,500 บาท  
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 15.3 พัฒนาปรับปรุงอาคาร สวนประกอบอาคารและวัสดุ-อุปกรณ ครุภัณฑประจํา
อาคารหอพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารชมรม อาคารสํานักงานกองกิจการนิสิต และ
อาคารสวนกลางของมหาวิทยาลัยฯ มีรายจายเปนเงิน 48,282 บาท ประกอบดวย 

 ตึกพักชายที่ 12  โดยการซอมแซมกระจกสองหนา อางลางหนาที่ชํารุดใหสามารถใช 
งานไดดี  มีรายจายเปนเงิน 350 บาท 

 ตึกพักชายที่ 13  โดยการติดตั้งพัดลมเพดานหองทํางานของบุคลากรกองกิจการนิสิต 
ซอมแซมประตูบริเวณทางเขาและหองเก็บของ ซอมแซมกระจกสองหนา อางลางหนา ทาสีประตูเหล็ก
หองออกกําลังกาย กระเบือ้งหลังคา มีรายจายเปนเงิน 8,145 บาท 

 สนามรักบี้สํานักการกีฬา โดยการปรับปรุงซอมแซมอัฒจรรยเชียรสนามรักบี้ เพ่ือ
ความปลอดภัยแข็งแรง โดยการตัดเปลี่ยนเหล็กฐานรองรับนํ้าหนักของเดิมที่เปนสนิมออกใสเหล็กใหม
และเปลี่ยนพ้ืนไมรองนั่งพรอมทั้งทาสีใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและแข็งแรง สํานักการกีฬา 
จัดซื้อวัสดุ  

 ตึกพักชายที่ 14  ดําเนินการซอมแซมเตียงนอน มุงลวด ประตู หนาตาง กระจกสองหนา 
อางลางหนา ที่ชํารุด ใหสามารถใชงานไดดี นอกจากนั้นยังดําเนินการซอมแซมหลังคาเชื่อมบริเวณทางเดนิ
เขาอาคารกับหองสุขาเพื่อกันฝน  ซอมแซมประตูตูเสื้อผา ทาสีแปนบาส มีรายจายเปนเงิน 11,385 บาท  

 ตึกพักหญิงชงโค  ดําเนินการซอมแซมเตียงนอน มุงลวด ประตู หนาตาง ประตูหองน้ํา  
ที่ชํารุด ใหสามารถใชงานไดดี มีรายจายเปนเงิน 4,550 บาท 

 หอพักหญิงชวนชม ดําเนนิการซอมแซมมุงลวด ประตู หนาตางชองลม ที่ชํารุด 
ใหสามารถใชงานไดดี มีรายจายเปนเงิน 4,500 บาท  
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 ตึกพักชายที่ 15  ดําเนินการซอมแซมมุงลวด ประตู หนาตางชองลม กระจกสองหนา 
 อางลางหนา ซอมแซมและทาสีรางเหล็กครอบรางระบายน้ําตึกพัก  ที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดดี       
มีรายจายเปนเงิน 4,500 บาท  

 หอพักหญิงขจีนุช ดําเนินการซอมแซมฝาเพดานที่ชาํรุด ใหมีสภาพที่ใชงานไดดี 
มีรายจายเปนเงิน 2,215 บาท  

 หอพักหญิงพุทธรักษา ดําเนินการเปลี่ยนกระจกสองหนาหนาอางลางหนา  
ใหมีสภาพที่ใชงานไดดี มีรายจายเปนเงิน 750 บาท 

 พักหญิงชวนชม  ดําเนินการเปลี่ยนกระจกสองหนาหนาอางลางหนา  
ใหมีสภาพที่ใชงานไดดี มีรายจายเปนเงิน 750 บาท 
 

 อาคารกิจกรรม (ตึก 8) ดําเนินการซอมแซมรถเข็นของ ทาสีวงกบและเหล็กดัด 
ชองลม มีรายจายเปนเงิน 1,520 บาท 

 กองกิจการนิสิต ดําเนินการซอมแซมลูกบิดประตู มีรายจายเปนเงิน 170 บาท  
 อาคารกิจกรรมนิสิต (หอ3)  ดําเนินการซอมแซมประตูเหล็กมวน กองกิจการนิสิต 

รับผิดชอบคาใชจาย  
 ตึกพักหญิงบษุกร ดําเนินการซอมแซมหลังคางโรงเก็บของ มีรายจายเปนเงิน 

1,510 บาท 
 อาคารกิจกรรมนิสิต(ชมรมดนตรีไทย) ดําเนินการซอมแซมประตูบานเลื่อน       

ซอมแซมฝาเพดาน ที่ชํารุด มีรายจายเปนเงิน 764 บาท 
 ตึกพักหญิงราชาวด ี ดําเนินการซอมแซมปมนํ้าตึกพักหญิงราชาวดี ใหสามารถ 

ใชงานได มีรายจายเปนเงิน 1,200 บาท 
 ตึกพักชายที่ 5  ดําเนินการพัฒนาซอมแซมทอนํ้าประปาและระบบไฟฟาปมนํ้า  

มีรายจายเปนเงิน 4,643 บาท   
 ตึกพักหญิง  ดําเนินการซอมแซมเบรกเกอรตึกพักหญิงทดแทนของเดิมที่ชํารุด 

ใหมีสภาพที่ใชงานได มีรายจายเปนเงิน 5,880 บาท  
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 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารหอพักนิสิต 
อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารชมรม อาคารสํานักงานกองกิจการนิสิต   และอาคารสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 120,804 บาท 
 

16. พัฒนาการใหบริการอาคารสวัสดิการ มก. 
 งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ ดําเนินการใหบริการอาคารสวัสดิการ มก. มีรายได
คาธรรมเนียมฯ เปนเงิน 4,373,280 บาท และพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในบริเวณอาคารให
เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทศันที่ดี และเกดิประโยชนสูงสุดกับผู
พักอาศัยในอาคาร ดังน้ี 

16.1  พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทศันบริเวณอาคารสวัสดิการ ดําเนินการจางบริการ 
รักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารใหมีสภาพแวดลอมที่ดี ถูกสุขอนามัยกับผู
พักอาศยั มีรายจายเปนเงิน 277,267 บาท 

16.2  พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดกิาร ดําเนินการจางบริการรักษา 
ความปลอดภยัพ้ืนที่สวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารใหมีความปลอดภัยตอชวีิตและทรัพยสินกับผู
พักอาศัย ใชงบประมาณเงินรายไดของอาคารสวัสดิการ มก. มีรายจายเปนเงิน 504,000 บาท 

16.3   โครงการกอสรางโรงอาหาร และหองสุขา ชาย – หญิง อาคารสวัสดิการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ดําเนินการจางเหมาโครงการกอสรางโรงอาหาร จํานวน 10 ราน  
และหองสุขา ชาย-หญิง จํานวน 6 หอง ใชเงินรายไดอาคาร- 
สวัสดิการ เปนเงิน 3,100,000 บาท ดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอย  
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 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารอาคารสวัสดิการ 
มก.  จํานวน 3 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,881,267 บาท และมีรายไดคาธรรมเนียมอาคาร เปน
เงิน 4,373,280 บาท 
 

 17. การสนับสนุนงานพิธีการสวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ดําเนินการตกแตงสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาความปลอดภัย และดูแลความ
สะดวกดานการจราจร เพ่ือใหการจัดงานพิธีการเปนไปดวยความเรยีบรอย  
 17.1 งานประชุมวิชาการครั้งที่ 48  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏบิัติหนาที่
เกี่ยวกับการตกแตงสถานทีบ่ริเวณพธิี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การ
ดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 
ประปา โทรศพัท  การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย   

  
 

 17.2 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที่ 14  “เลือกแนวทางวาง
อนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษาความ
ปลอดภัย  และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  

  
 17.3 โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2552   ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ      กอง

ยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ การบริการ
ยานพาหนะ การจราจร  การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  

  
 

 17.4 งานวันสถาปนาครบรอบ  67 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พิธวีางพวงมาลา  
ลําลึกถึงคุณูปการของสามบูรพาจารย ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย  พิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย  พิธีทาง
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ศาสนา (เจรญิพุทธมนต  ถวายภตัตาหารเพล  และอุทิศสวนกศุล) งานเลี้ยงสังสรรคสมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ และประชุมใหญสามัญประจําป 2553   
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ปฏบิัติหนาที่เกีย่วกับการ
ตกแตงสถานที่บริเวณพิธ ี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร 
การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท  การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

   
 

17.5  การประชุมสัมมนาอาจารย ประจําป 2553  เพ่ือใหอาจารยไดรับทราบตัวอยางที่ดี 
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนเปนการแลกเปลีย่นขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนางานดานการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาการของ มก. กองยานพาหนะอาคาร
และสถานที ่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดัเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษา
ความปลอดภยั และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

   
 

 17.6  โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม    ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดรั้วนนทรี
ตอนรับนองใหมใหกับนิสิตชั้นปที่ 1 ทุกวิทยาเขต ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษา
ความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  

  
 

 17.7 งานพระราชทานปรญิญาบตัรประจําป 2553  ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ปฏิบตัิหนาที่เกี่ยวกบัการตกแตงสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรกัษาความ
สะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคาร
พิธี การดูแลระบบสาธารณปูโภค ไฟฟา ประปา โทรศพัท การทําประตูจําลองสําหรับบัณฑติถายภาพ 
การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ การตกแตงเวทีที่ประทับ การประดับธงชาติ ธงประจําพระองค
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เสนทางเสด็จพระราชดําเนนิและอาคารพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก มีรายจาย
เปนเงิน  861,724.75 บาท 

  
 

 17.8  นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด  เปนวันลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงปลูกตนนนทรีจํานวน 9 ตน และทรงดนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนครั้งแรก 
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น.  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย  

  
 

 17.9 งานถวายผากฐินพระราชทานประจําป 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีพิธี
ถวายผากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 ณ วัดญานสังวรารามวรมหาวิหาร 
ในพระบรมราชูปถัมภ  เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    กองยานพาหนะ
ปฏิบัตทิําหนาที่ใหบริการยานพาหนะ อํานวยความสะดวกในการเดนิทางไปถวายผาพระกฐิน
พระราชทานและงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย   

  
 

17.10   งานวันเฉลมิพระชนมพรรษาฯ เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา โดยจัดพิธีถวายสตัยปฏญิาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน  วันที่ 3 
ธันวาคม 2552  ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่และอํานวยความสะดวกตลอดการจัดงาน   
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 17.11 งานขอบคุณบุคลากร บริเวณดานหนาหอประชุมใหญ  กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที ่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่  การตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณงานพธิี  การ
ดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย มีรายจายเปนเงิน 50,985 บาท 

 

  
 

17.12  งานวันเกษตรแฟรประจําป 2553  กองยานพาหนะ อาคารและสถานทีป่ฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกบัการตกแตงสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี 
การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณปูโภค 
ไฟฟา ประปา โทรศัพท การทําประตูจําลองสําหรับบัณฑิตถายภาพ การบริการยานพาหนะใหกับฝาย
ตาง ๆ การตกแตงเวทีที่ประทับ การประดับธงชาติ ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนินและ
อาคารพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ มีรายจายเปนเงิน 2,209,570 
บาท 

  
 

 17.13  งานนนทรีสีทอง”53    ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป  
กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ 
การจราจร  การรักษาความปลอดภัย เปนเงิน 12,100 บาท และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  
 

 17.14  งานกาชาด ประจําป 2553  เพ่ือหารายไดโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาด
ไทย ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงมา สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดําเนินนอก
ภายใตชื่อคําขวัญ “รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ” กองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษา
ความปลอดภัย ดําเนินการกอสราง office กาชาดประจําป 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร และงานอื่น ๆ ที่
ไดรับมอบหมาย 
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 18.  โครงการสนับสนุนงานพิธีการของหนวยงานตางๆ ที่ขอความอนุเคราะห 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ ปฏิบัติหนาทีเ่กีย่วกับการใหบริการ อาคารสถานที่ 

จัดเตรียมสถานที่ การตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณงานพิธี  การบริการยานพาหนะ การจราจร  การ
รักษาความปลอดภัย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงหนวยงานที่ขอความอนุเคราะหเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยมีรายการดังน้ี 

 
ลําดับ 
ท่ี 

กิจกรรม/งานโครงการ หนวยงาน/สถานที่ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประกอบพิธี
เปดอาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร 

อาคารวชิรานุสรณ  
คณะเกษตร 

คณะเกษตร 

2 เย่ียมชมมหาวิทยาลัยฯ ของคณะกรรมการจาก
สถาบันฝรั่งเศส เพ่ือหารือกับคณะผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  และรวมพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงทางวิชาการระหวางสถาบัน 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองวิเทศสัมพันธ 

3 โครงการสัมมนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร 
“ศีล สมาธิ ปญญา กับความสําเร็จขององคกร” 

หองสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

กองการเจาหนาที่ 

4 โครงการเสวนาเชิงวิชาการ “ทิศทางการศึกษาวิจัย
ทางสวัสดิภาพสัตว” 

อาคารวชิรานุสรณ  
คณะเกษตร 

คณะเกษตร 

5 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์  พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จทรงรวมในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร รุนที่ 1 คณะ
สังคมศาสตร  

อาคารการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐาน 

คณะสังคมศาสตร 

6 ฝกอบรมวิชาการนานาชาติ อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร 

7 นิทรรศการภาพถายหัวขอ “UNSEEN KU” อาคารศูนยเรียนรวม 4 ประชาสัมพันธ มก. 
8 โครงการทําบุญภาควิชาจิตวิทยาประจําป 2552 คณะสังคมศาสตร ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะสังคมศาสตร 

 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 95 

ลําดับ 
ท่ี 

กิจกรรม/งานโครงการ หนวยงาน/สถานที่ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 เล้ียงขอบคุณบุคคลและหนวยงานที่ใหการสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัย 

อาคารสารนิเทศ 50 ป สํานักงานอธิการบดี 

10 ทําบุญวันสถาปนาสระวายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ สระวายน้ําจุฬาภรณฯ สระวายน้ําจุฬาภรณฯ 
11 โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ครั้งที่ 3 
อาคารสารนิเทศ 50 ป สํานักงาน 

ประกันคุณภาพ 
12 วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด หอประชุมใหญ กองกลาง 
13 สืบสานวันทรงดนตรี (สมเด็จพระเจาลูกเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไป
ทรงดนตรี ในวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก  
ดนตรีทรงโปรด”) 

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองกลาง 

14 โครงการปฏิบัติสมาธิและจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 

สนามอินทรียจันทรสถิตย ชมรมสมาธิเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 

15 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองบริการการศึกษา 
16 พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลัง

ของแผนดินป 2552 
อาคารสารนิเทศ 50 ป กองการเจาหนาที่ 

17 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง NEIDAY 2009 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร   

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

18 ทําบุญตึกพักชาย ประจําป 2552 หอพักชาย ชมรมชาวตึกชาวหอ 
19 แสดงดนตรี โดยอาจารยคณะดุริยางคศิลปะ มก. 

(MAHIDOL JAZZ ENSEMBIE) 
อาคารหอประชมุใหญ มูลนิธิไชยยงค ชูชาติ 

20 ประชุมเวทีขาวไทยป 2552 เรือ่งวิกฤตขาวไทยป 
2552:ใครจะแก 

อาคารสารนิเทศ 50 ป สํานักบริการวิชาการ 

21 สัมมนาพิเศษเรื่อง บูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
เพ่ืออาหารพลังงานและอุตสาหกรรม: เอกภาพแหง
พลังสรางสรรคจาก 3 ผูนําองคกร 

อาคารวชิรานุสรณ  
คณะเกษตร 

คณะเกษตร 

22 เล้ียงสังสรรคขอบคุณผูบริหารนักกีฬา อาคารเทพศาสตรสถิตย งานรักษาความ
ปลอดภัย 

23 กิจกรรมงานแสดงพัฒนาการเด็กประจําป 2552 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ รร.อนุบาลคหกรรม 
24 ขอบคุณบุคลากร รอบหอประชุมใหญ กองกลาง 
25 พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม 2553 หนาอาคารสารนิเทศ 50 

ป 
สภาขาราชการ 

26 วันคลายวันสถาปนาครบรอบป 55 ป คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 
27 โครงการเกษตรศาสตรฟุตซอลประจําป 2553 อาคารยิมเนเซียม สํานักการกีฬา 
28 โครงการสัมมนาวิชาการในโครงการแบรนดฯ  อาคารสารนิเทศ 50 ป งานประชาสัมพันธ 
29 โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน  

(แบรนดซัมเมอรแคมป) พ.ศ. 2553  
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ งานประชาสัมพันธ 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 96 

ลําดับ 
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กิจกรรม/งานโครงการ หนวยงาน/สถานที่ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

30 ทําบุญอาคารประจําป 2553 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
31 วันเด็กแหงชาติประจําป สนามอินทรียจันทรสถิตย 

และหอประชุมใหญ  
สํานักการกีฬา 

32 โครงการปจฉิมนิเทศปการศึกษา 2552 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองกิจการนิสิต 
33 แถลงขาวคอนเสิรตคีตนนทรี ใตรมพระบารมี หองโถงจัดเล้ียงชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร 
34 เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของเอคอัคร

ราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยเพื่อหารือถึงความพรอม
และการเตรียมการพิธีทูลเกลาฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 
(สัตวศาสตร) แด H.I.H prince Akishino 

อาคารสารนิเทศ 50 ป  กองวิเทศสัมพันธ 

35 โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในโครงการรับตรง
ประจําปการศึกษา 2553 และกาํหนดสอบสัมภาษณ 

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร 

36 งานวันคลายวันสถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอร 
ครบรอบปที่ 25  

สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

37 ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 อาคารสารนิเทศ 50 ป สหกรณออมทรัพย 
มก. 

38 เล้ียงแสดงความยินดีแกบุคลากร สํานักหอสมุดไดรับ
รางวัลคุณภาพใหบริการประชาชนรางวัลดีเดน
ประเภทนวัตกรรมการใหบริการประจําป 2552 จาก
สํานักงาน ก.พ.ร. 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองกลาง 

39 เล้ียงรุน KU 34  งานสมาคมศิษยเกา มก. น.ส.บรรทัด ปนทอง 
40 ประชุมวิชาการครั้งที่ 48 อาคารสารนิเทศ 50 ป

อาคารศูนยเรียนรวม 3  
กองบริการการศึกษา 

41 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการบนเสนทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองกลาง 

42 พิธีมอบรางวัลผูชนะการประกวดประเภทตางๆ ใน
งานเกษตรแฟรประจําป 2553 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองกลาง 

43 ประชุมวิชาการเรื่อง ภาวะโลกรอนที่มีผลกระทบตอ
การเกษตรกรรม 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองบริการการศึกษา 

44 พิธีทําบุญเล้ียงพระ เนื่องในวันขึ้นปใหม สถานีตํารวจนครบาล
วิภาวดี 

ศูนยควบคุมจราจร
วิภาวดี/ทางพิเศษฯ 

45 ทําบุญเล้ียงพระเพล คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
46 เล้ียงฉลองชัยนักกีฬา สําหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 37  แมโดมเกมส 

ลานกิจกรรม อาคารเทพ
ศาสตรสถิตย 

สํานักการกีฬา 

 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 97 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม/งานโครงการ หนวยงาน/สถานที่ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

47 โครงการหลวง “สตอเบอรี่แฟร” หางเซ็นทรัล สาขาชิดลม 
กทม. 

มูลนิธิโครงการหลวง 

48 ทําบุญกองวิเทศสัมพันธ ประจําป 2553 กองวิเทศสัมพันธ กองวิเทศสัมพันธ 
49 โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูรอน 

พ.ศ.2553 “แบรนดซัมเมอรแคมป 2010” 
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ประชาสัมพันธ มก. 

50 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จฯทรงเปดโครงการเสริมสราง
ความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน “แบรนดซัมเมอร
แคมป 2010” เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ 2553 ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขต
บางเขน กรุงเทพฯ  

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ประชาสัมพันธ มก. 

51 เล้ียงขอบคุณคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการงาน
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 67 ป  
งานเกษตรแฟรประจําป 2553 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองกลาง 

52 งานเสด็จทรงบรรยายพิเศษของ ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

ภาควิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

53 พิธีเปดอาคารคณะสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตร 
54 สืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี  อาคารสารนิเทศ 50 ป กองกลาง 
55 เย่ียมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือ

หารือดานการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและการ
วิจัย ของ ฯพณฯ นาย Gildas Le Lidec 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองวิเทศสัมพันธ 

56 สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3 โรงเรียนสาธิตฯ มก. โรงเรียนสาธิตฯ มก. 
57 โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหมประจําป 2553 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองกิจการนิสิต 
58 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะเกษตร คณะเกษตร 
59 พิธีลงนามความรวมมือ MOU ขอตกลงกับบริษัทแมค

เคนเวิลดกรุป วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 
กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา 

60 เย่ียมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือ
หารือดานการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและการ
วิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับหนวยงานของ
สหพันธรัฐเยอรมันนี 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองวิเทศสัมพันธ 

61 วันรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร  ทรงหวานขาว ณ 
เกษตรกลางบางเขน 

หองโถงเอนกประสงคชั้น 
1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

กองกลาง 

62 พิธีเปดอาคารปฏิบัติการ สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

63 พิธีเปดอาคารใหม คณะบริหารธุรกิจ  อาคารคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
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64 โครงการเฟรชชี่ไนท 53 สนามอินทรีย องคการบริหาร
องคการนิสิต 

65 พิธีเปดโครงการมหาวิทยาลัยสีขาว โดยขี่จักรยาน
รณรงคและใหความรูเรื่องยาเสพติด 

สนามอินทรีย กองกิจการนิสิต 

66 พิธีเปดอาคารชมรมกีฬา อาคารชมรมกีฬา สํานักการกีฬา 
67 โครงการออมกอดนนทรี 53 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ องคการบริหาร

องคการนิสิต 
68 วันคลายวันประสูติในศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี วันที่ 
2 กรกฎาคม 2553  

อาคารบุญอินทรัมพรรย 
คณะประมง 

สํานักงานเลขานุการ  
คณะประมง 

69 ทําบุญหอพักนิสิตหญิง ซ.พหลโยธิน 45 อาคารหอพักนิสิตหญิง กองกิจการนิสิต 
70 แสดงความยินดีแด รศ.เจริญ  กระบวนรัตน เนื่องใน

โอกาสไดรับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ประจําป 2553 

คณะศึกษาศาสตร  ภาควิชาพลศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร 

71 เสด็จทรงสอนดนตรีจีน กูเจิง ของศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองกลาง 

72 เล้ียงแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อาคารสารนิเทศ 50 ป กองกลาง 

73 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการบนเสนทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองกลาง 

74 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จฯทรงเปดโครงการเสริมสราง
ความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน “แบรนดซัมเมอร
แคมป 2010” (11ก.พ.53)  

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ โครงการแบรนด
ซัมเมอรแคมป 2010 

75 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ 
ทรงบรรยายพิเศษ“Oncology” ณ หอง 303  
 

อาคารบุญ อินทรัมพรรย คณะประมง 
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19. การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรวมมือกับหนวยงานเอกชนเกี่ยวกับการดาํเนินงาน
ในโครงการประหยัดพลังงาน ดังน้ี 
 19.1  โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล 

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

 บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด บริจาคเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล  
     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 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รับบริจาคน้ํามันพืชที่ใชแลวนํามาผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ใช
สําหรับรถสวนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ  
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 19.2 โครงการรถนั่งปรับอากาศ NGV  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถปรับอากาศ NGV เพ่ือ

สภาพแวดลอมใน มก. โดยไมเก็บคาโดยสาร ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ บริษทั ไอเอ็มซี 
อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด เริ่มตั้งแตวันที่ 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.  
โดยไมเก็บคาโดยสารระหวางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กับ บรษิัท ไอเอ็มซี อลอัินซ (ประเทศไทย) 
จํากัด ตามบันทึกขอตกลงเมื่อวันที่ 5 ตลุาคม 2550  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณควบคูกบัการสนับสนุนนโยบายการประหยดัพลังงาน การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวก
แกอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บคุลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลยั 
โดยจัดรถนั่งไฟฟาใหบริการและใหบริการรถนั่งไฟฟา  จํานวน  5-10 คัน ซ่ึงเปนการประหยัดพลังงาน
และลดมลพษิภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โครงการประหยัดพลังงาน จํานวน 3 โครงการ ซ่ึงได
รวมมือกับหนวยงานเอกชนดําเนินการ ทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณ 

 
20. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 20.1 พัฒนาฐานขอมูลบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. โดยกองยานพาหนะ อาคารและ

สถานที่ ไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือใหนิสิต บุคลากร และผูใชบริการสามารถตรวจสอบขอมูล
เกี่ยวกับการขอทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. ไดจาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  ซ่ึงสามารถ 
download  แบบฟอรมตาง ๆ ได 

 20.2 พัฒนาฐานขอมูลการสมัครสมาชิกโครงการไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เกี่ยวกับการบริจาคหรือแลกเปลี่ยนน้ํามันพืชที่ใชแลวในโครงการฯ โดยสามารถดูรายละเอียดไดจาก
http://www.vehicle.ku.ac.th/download/form_biodiesel.pdf 
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 20.3 พัฒนาฐานขอมูลขาวประชาสัมพันธของกองยานพาหนะฯ ซ่ึงไดมีการจัดทําขาว
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงงานตาง ๆ ที่กองยานพาหนะฯ ไดดําเนินการ โดยผูสนใจ
สามารถดูไดจาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  
 นอกจากนั้นกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังมีขอมูลที่เผยแพรในเวบ็ไซด  
http://www.vehicle.ku.ac.th/  จํานวน 15 เรื่อง และพัฒนาฐานขอมูล จํานวน 3 ฐาน 
 

21. โครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 
 ตามที่สํานักนโยบายและแผนการอุดมศกึษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ไดขอ
ความรวมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในสวนที่เกี่ยวของเพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ขอ 5  ขอ
ยอย 5.4 กลาวคือ “ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย 
มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสยีง และน้ําเสยี โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
ใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดการใชซํ้าหรือหมุนเวียนกลบัมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษตั้งแตจุด
กําเนิด เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบําบัดน้ําเสยี กําจัด
ขยะชุมชน และเพ่ิมพ้ืนที่สเีขียว โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวดั มีการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่วกฤต
ซํ้าซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธติาง ๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกไข
ปญหาโลกรอนและลดมลพษิ” 
 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ไดกลาวขางตน กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ไดดําเนินโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว  (KU – GREEN CAMPUS)  
จํานวน 7 โครงการ ประกอบดวย 
 
ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

1 สถานีผลิตไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

 จากสภาวะวิกฤติการณ 
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงข้ึน
ตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จึงจัดตั้งสถานีผลิตนํ้ามันไบโอ
ดีเซล โดยใชนํ้ามันที่ใชแลวจาก
รานจําหนายอาหารและ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอ
ดีเซล เพื่อใชสําหรับรถยนต
สวนกลางอาทิ เชน รถราง 
รถปคอัพ รถบรรทุก
เกษตรกรรม เปนตน  

1) การผลิตไบโอดีเซล 
เพื่อใชกับรถยนตสวนกลาง
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2) การเปนศูนยการเรียนรู
ดานพลังงานทดแทนแก
นิสิต นักศึกษา และบุคคล
ที่สนใจทั่วไป 
3) การศึกษาความเปนไป
ไดในการใชไขมันจากถัง
ดักไขมันจากน้ําทิ้งเปน
วัตถุดิบในการผลิตไบโอ
ดีเซล 

เร่ิมเมษายน 
2551  
เปนตนไป 
 

1) เปนศูนยการเรียนรู
เกี่ยวกับการผลิต
พลังงานทดแทนแกนิสิต
และบุคคลทั่วไป 
2) ลดงบประมาณการ
จัดซ้ือนํ้ามันดีเซล
สําหรับรถยนต
สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย 
 

งานยานพาหนะ 
กองยานพาหนะ 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

 เปนการลดรายจายการจัดซ้ือ
นํ้ามันดีเซล ลดปริมาณนํ้ามันที่
ใชซํ้าหลายครั้งจากการประกอบ
อาหารซึ่งสงผลตอสุขภาพตอ
นิสิตและบุคลากรรวมทั้งเปนการ
ลดมลภาวะทางอากาศภายใน
มหาวิทยาลัย 

  3) ลดปญหามลภาวะ
ทางอากาศและปญหา
การปนเปอนของไขมัน
สูแหลงนํ้าสาเหตุของนํ้า
เสียและการอุดตันของ
ทอระบายน้ํา 
4) ลดปญหาดาน
สุขภาพจากการบริโภค
นํ้ามันที่ใชซํ้าซึ่งมีสาร
กอมะเร็ง 
5)ทราบความเปนไปได
ในการใชไขมันจากน้ํา
ทิ้งเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 
6) เปนการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

2 โครงการจักรยาน KU- GREEN CAMPUS    HEALTHY COMMUNITY  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
นโยบายสงเสริมใหทุกวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย เปนวิทยาเขต  
สีเขียว จึงไดจัดตั้งโครงการ
จักรยาน KU-GREEN CAMPUS 
HEALTHY COMMUNITY  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ทุกวิทยาเขต 
 
 
 

1) เพื่อสงเสริมการใช
จักรยานภายใน มก. สงผล
ตอการลดมลพิษในอากาศ
และลดการใชพลังงาน 
2) เพื่อสรางจิตสํานึกใน 
การรักษาสิ่งแวดลอมและ 
การลดการใชพลังงาน 
3) เพื่อเปนสถาบัน 
การศึกษาตนแบบที่
สงเสริมการใชจักรยานแก
ชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ  
 

ตุลาคม 
2251- 
เปนตนไป 
 

1) นิสิตและบุคลากร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
มีการใชจักรยานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มมาก
ข้ึนและตอเน่ือง สงผลตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดี
และลดการใชพลงังาน
ภายในมหาวิทยาลยั 
2) นิสิตและบุคลากร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เกิดจิตสํานึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอมและการลด
การใชพลังงาน 
3) ชุมชนตางๆทั่ว
ประเทศมีการใชจักรยาน
เพิ่มมากข้ึนซ่ึงเปนสวน
หน่ึงในการการดาํเนิน 
ชีวิตที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม  
4) เปนการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

กองยานพาหนะ 
กองกิจการนิสิต 
คณะสถาปตย- 
กรรมศาสตร 

 
 
 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 103 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

3 ธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
นโยบายสงเสริมการคัดแยกขยะ
อยางถูกตอง จึงจัดตั้ง โครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล ภายใต
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU- 
GREEN CAMPUS เพื่อเปนการ
ลดปริมาณขยะที่เกดิข้ึนภายใน
มหาวิทยาลยั และการสรางการ
จัดการขยะรีไซเคิลที่มี
ประสิทธิภาพปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี
และการมีสวนรวมในการรักษา
ส่ิงแวดลอมใหกับนิสิต  บุคลากร
และประชาชนทั่วไป 

1) เพื่อสงเสริมการการ 
คัดแยกขยะอยางถูกตอง  
สงผลตอการลดปรมิาณขยะ
ภายในมหาวิทยาลยัฯ 
2)เพื่อเปนศูนยเรียนรูการ
จัดการขยะรีไซเคลิแกนิสิต 
สมาชิก และประชาชนทั่วไป 
ที่สนใจ 
3) เพื่อสรางจิตสํานกึและการ
มีสวนรวมในการรักษา
ส่ิงแวดลอมแกนิสิต สมาชิก 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
4) เพื่อเสริมสรางรายไดจาก
การรับฝากขยะรีไซเคิลแก
นิสิต สมาชิก และประชาชน
ทั่วไปท่ีสนใจ 

ตุลาคม 
2251- 
 เปนตนไป 

1) เกิดประสิทธิภาพการ
จัดการขยะรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร      
วิทยาเขตบางเขน
ภายใตโครงการการ
บริหารจัดการขยะรี
ไซเคิล มก. 
2) นิสิตและบุคลากร
ตลอดจนสมาชิก
ผูเขารวมโครงการฯมี
สวนรวมในการจัดการ
ขยะรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัย 
3) นิสิตและบุคลากร
ตลอดจนสมาชิก
ผูเขารวมโครงการฯเกิด
จิตสํานึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอม 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 
กองยานพาหนะฯ 

    4) นิสิตและบุคลากร
ตลอดจนสมาชิก
ผูเขารวมโครงการฯเกิด
อุปนิสัยการออม 
5) นิสิตและบุคลากร
ตลอดจนสมาชิก
ผูเขารวมโครงการฯมี
รายไดเพิ่มจากการฝาก
ขยะรีไซเคิล  
6) เปนการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

4 ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  KU-Cestec 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สงเสริมการใชพลังงานทดแทน
และการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมสูชุมชน และการมี
สวนรวมในการแกไขปญหา
วิกฤตและความมั่นคงดาน
พลังงานในประเทศ จึงจัดตั้ง
ศูนยเรียนรูและปฏบัิติการ
เทคโนโลยีประหยดัพลังงานเพื่อ
ชุมชน มก.  

1) ศูนยฝกอบรม
เทคโนโลยีประหยดั
พลังงานใหแกนิสิตของ 
มก.เพื่อนําไปถายทอดผาน
คายกิจกรรมพัฒนาตางๆ
ทั่วประเทศ  โดยผาน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานอยาง
ตอเน่ือง  

โครงการ
ตอเน่ือง 
เปดอบรม
คร้ังที่ 3  
 และ 4 

1) การลดรายจายใน
การจัดการขยะและดาน
พลังงานที่ใชในกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

กองยานพาหนะฯ 

 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 104 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

 เพื่ออบรมถายทอดความรู
เทคโนโลยีประหยดัพลังงานและ
เทคโนโลยีการอนุรักษส่ิงแวดลอม
แกนิสิต บุคลากรและประชาชน 
นําไปประยุกตใชไดจริง และเกิด
จิตสํานึก และนิสิตนําความรู
ดังกลาวไปเผยแพรสูชุมชนผาน
เครือขายกิจกรรมพัฒนาของนิสิต 
อาทิ ชมรม สโมสรนิสิต 
คณะตางๆ ในพื้นที่ตางๆ 
ทั่วประเทศ 

2)ศูนยเรียนรูเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน สําหรับ
ประชาชนที่สนใจ โดยผาน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานอยาง
ตอเน่ือง 
3)ศูนยขอมูลผลงาน
เทคโนโลยีดานพลงังาน
และสิ่งแวดลอมสําหรับ
ชุมชน 
4) ศูนยบริหารจัดการ
โครงการดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม มก.เพื่อใชเปน
จุดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริงอยางยั่งยืน 
5) ศูนยสงเสริมและรณรงค
การลดปญหาภาวะโลก
รอน (Global Warming) 

 2) นิสิต บุคลากรและ
ประชาชนผูสนใจ มี
ความรูและสามารถนํา
เทคโนโลยีประหยดั
พลังงานและการผลิต
พลงังานทดแทนระดับ
ชุมชน นําไปประยุกตใช
ไดจริง  
3) นิสิต บุคลากรและ
ประชาชนผูสนใจ มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
4) นิสิตสามารถนํา
ความรูที่ไดรับการอบรม
ไปเผยแพรสูชุมชนผาน
เครือขายกิจกรรม
พัฒนาของนิสิตอาทิ 
ชมรม สโมสรนิสิตคณะ
ตางๆ ในพื้นที่ตางๆทั่ว
ประเทศ 
5) เปนการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

5 โรงผลิตถานไมและน้ําสมควันไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

1) เพื่อผลิตถานไมและ
นํ้าสมควันไมจากเศษกิ่งไม
ภายในมหาวิทยาลยัฯ แลว
นําถานไมมาเปนพลังงาน
เชื้อเพลิงในกิจกรรมตางๆ
และน้ําสมควันไมไปเปน
สารขับไลแมลงในงานสวน
และรกัษาความสะอาด 
2) เพื่อเผยแพรความรูสู
ชุมชนผานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานเพื่อ
ชุมชนอยางตอเน่ือง 

ตุลาคม 
2251-
กันยายน 
2552 
 

1) เกิดการบริหาร
จัดการขยะกิ่งไมโดย
การผลิตถานไมและ
นํ้าสมควันไมจากเศษกิ่ง
ไม แลวนําถานไมมา
เปนพลังงานเชื้อเพลิง
ในกิจกรรมตางๆและ
นํ้าสมควันไมไปเปนสาร
ขับไลแมลง ทดแทนการ
ใชสารเคมีที่เปน
อันตรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2) ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยปีระหยัด
พลังงาน 
 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 
กองยานพาหนะฯ 

 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 105 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ 

6 โรงผลิตกาซชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพจากขยะสด 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมีปริมาณขยะ
สดหรือเศษอาหารจํานวน
มากที่เหลือทิ้ง กอใหเกิด
ปญหาการเนาเสีย เกิดกลิ่น
ไมพึงประสงคและปญหา
ส่ิงแวดลอม ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึง
ไดจัดตั้งโรงผลิตกาซชีวภาพ
และน้ําหมักชีวภาพจากขยะ
สด เพื่อเปนการลดปริมาณ
ขยะสดโดยการนํามาผลิตเปน
กาซชีวภาพ ปุยชวีภาพ และ
นํ้าหมักชีวภาพ ทําใหเกิด
ประโยชนในการลดราย 
จายดานพลังงานและดาน 
ส่ิงแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตอไป 

1)  การลดปริมาณขยะ
สดภายในมหาวิทยาลัย
ฯโดยการนํามาผลิตเปน
กาซชีวภาพ และน้ํา
หมักชีวภาพ  
2) เปนศูนยการเรียนรู
แกนิสิต บุคลากร และ
ประชาชนที่สนใจ 
 

ตุลาคม 
2251-
กันยายน 
2552 
 

1) ปริมาณขยะสดภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีปริมาณลดลง
สงผลตอส่ิงแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2)เปนศูนยการเรยีนรูแกนิสิต 
บุคลากร และประชาชนที่สนใจ 
ไดรับความรูในการจัดการของ
เสีย โดยนาํมาผลิตเปนพลังงานที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 
กองยานพาหนะฯ 

7 ระบบบาํบัดน้ําเสียรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรมี
นโยบายใหวิทยาเขตสีเขียว
โดยเฉพาะแหลงนํ้าธรรมชาติ 
ในพื้นที่มหาวทิยาลัยฯ มีการ
กอสราง โรงอาหาร และอาคาร
ตางๆมากมายซึง่ เปนเขตการ
เรียน การสอน และมีบุคลากร 
นิสิตมาใชอยางตอเน่ืองทําให
เกิด นํ้าเสีย ไหลประปนสู
แหลงนํ้าธรรมชาติ  
มหาวิทยาลยัฯ  นโยบาย
กอสรางโรงบําบัดนํ้าเสีย
สวนกลาง เพื่อขจัดปญหาที่
เกิดข้ึน 
 

1)เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม เร่ือง
กําหนดมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 
2) เพื่อรวบรวมน้ําเสีย
จาก อาคารตาง ๆ 
ภายในพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยฯ นําไป
บําบัดและปลอยออกสู
แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
3)เพื่อประหยัดพลงังาน
ไฟฟา ที่ใชในระบบ
บําบัดนํ้าเสียอาคาร  
ตาง ๆ ภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยฯ 
4) ใชเปนสถานที่ศึกษา 
ดูงาน ฝกงาน นิสิต
บุคลากรและภาคเอกชน  

เร่ิมตุลาคม 
2547 เปนตน
ไป 

1) นํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว
ปลอยสูแหลงนํ้าธรรมชาติ
เปนไปตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 
2) ลดปญหามลภาวะสภาพ 
แวดลอมแหลงนํ้าธรรมชาติ
ภายในมหาวิทยาลยัฯ 
3)  ลดงบประมาณในสวน การ
ใชพลังงานไฟฟาใน ระบบบําบัด
อาคารคณะตาง ๆ 
4) เปนสถานที่ใหความรู การ
แกไขปญหามล ภาวะทางน้ํา
และเกิดจิตสํานึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอม และการลดใช
พลังงาน 
5) นํ้าเสียผานการบําบัดแลว 
ประมาณ 120,000 ลบ.เมตรตอ
ป 

งานซอมบํารุง 
กองยานพาหนะฯ 
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การจัดการทรัพยสินและการเพิ่มรายได 
กลยุทธที่ 4.3 พัฒนากลไก สนับสนุนการใหบริการวิชาการ 

 
1.  พัฒนาการใหบริการวิชาการ 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาการใหบริการวิชาการของงานสวนและรักษา
ความสะอาด โครงการจัดตกแตงสวนและตัดตนไม โดยไดดําเนินการโครงการตกแตงสวนและตัดตนไม  
ใหบริการกับหนวยงานคณะสํานัก สถาบนัตางๆ และบคุคลทัว่ไป มีรายไดเปนเงิน 92,000 บาท   

   
 

2. โครงการอนุรักษ ศิลปวฒันธรรม 
 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเขา
รวมกิจกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมกบัหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย มีคาใชจาย เปนเงิน  
บาท ประกอบดวย 
 

 2.1 งานถวายผากฐินพระราชทานประจําป 2552 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานพิธีถวายผากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2552 ณ วัดญานสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชปูถัมภ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ กองยานพาหนะปฏิบตัิทําหนาที่ใหบริการยานพาหนะ อํานวยความสะดวกใน
การเดินทางไปถวายผาพระกฐินพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย   

    

 2.2 วันที่ระลึก "นนทรีทรงปลูก...ดนตรีทรงโปรด" กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่
ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ และดูแลรักษาความปลอดภัย งานวันที่ระลึก "วันนนทรีทรงปลูก...ดนตรี 
ทรงโปรด" จัดโดยกองกลาง  วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณดานหนาอาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  โดยมีบุคลากร รวมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัย
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 
2552 และเพ่ือเปนการรําลกึถึงวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปลูก
ตนนนทรี จํานวน 9 ตน และทรงดนตรีที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเปนครั้งแรก เม่ือวันศุกรที่ 29 
พฤศจิกายน 2506   
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 2.3 งานขอบคุณบุคลากร ( 25 ธันวาคม 2552 )  ณ ริมสระน้ําดานหนาหอประชุมใหญ  
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ ปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการจัดเตรียมสถานที่  การตกแตงไมดอกไม
ประดับบริเวณงานพิธี  การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย โดยมีงบประมาณดําเนินการ 
50,985 บาท 

 

 2.4 โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิและวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2553  
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดจัด โครงการ "วันสัมมาทิฐิและวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2553”  
วันที่ 29 ธันวาคม 2552  ณ  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  เพ่ือใหบุคลากรของกองยานพาหนะฯ 
ไดมีการพบปะสังสรรค ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบตัิ  และแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบตัิงาน เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ เขารวมโครงการ 380 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 101,280 บาท 
 

 2.5 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553  วนัที่ วนัที่ 26 26 มิถุนายน มิถุนายน 2553  2553  

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ดําเนินงานพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของของสวนกลางภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,450 คน ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
จํานวน 38 คน  บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  จํานวน 412 คน  และนิสติคณะตางๆ  
จํานวน 853 คน  เจาของรถจกัรยานยนตรับจางภายใน มก. จํานวน 95 คน และบุคลากรที่ขอความ
อนุเคราะหจากสวนราชการภายนอก จํานวน  52 คน พรอมเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร เขารวม
การพัฒนาในครั้งน้ีดวย ไดแก  สํานักระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร, สํานักงานเขตจตุจักร, สํานักงานเขต
บางเขน, สํานักงานเขตหลักสี ่ และศูนยเครื่องมือกล สํานักงานกอสรางและบูรณะ.   เพ่ือรวมเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อเปนการ
เสริมสรางความสามัคคี และสรางจิตสํานึกรวมกันใหกับนิสิต บคุลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
การประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยใหทุกหนวยงานรวมแรงรวมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯใหมีความสะอาด 
เกิดความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี  ใชงบประมาณ เปนเงิน 290,340.25 บาท 

 

 2.6  พิธีถวายสัตยปฏญิาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลงัของแผนดิน เพ่ือเฉลิม
พระเกียรตเิน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจัดพิธีถวายสัตยปฏญิาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน  วันที ่ 3 ธันวาคม 2552  ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่และอํานวยความสะดวกตลอดการจัดงาน   
 

 2.7 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสมัพันธไมตรี จตุรมิตรไมตรีสีเขียว ครั้งที่ 7 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เขารวมการแขงขันกีฬาเชื่อมความพันธไมตรี “จตุรมิตรไมตรีสีเขียว 
ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร วันที ่26 – 28 กุมภาพันธุ 2553 
มีหนวยงานจาก 4 วิทยาเขตเขารวมการแขงขัน เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีบุคลากรของ
กองยานพาหนะฯ เขารวมจํานวน 50 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 36,880 บาท 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 108 

  2.8 โครงการกีฬาพัฒนาบุคลากรเพื่อออกกําลังกาย  กองยานพาหนะ อาคาร 
และสถานที่  จัดทีมฟุตบอลเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 45 ระหวาง
วันที่ 15 มี.ค.-2 เม.ย 53  ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย  มีคาใชจายเปนเงิน 25,242 บาท   

 

 2.9 โครงการกาวแรกสูบณัฑิตยุคใหม     (24-27 พฤษภาคม 2553)  ณ  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร เปดรั้วนนทรตีอนรับนองใหมใหกับนิสิตชั้นปที่ 1 ทุกวิทยาเขต ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ ปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการจัดเตรียมสถานที ่ การบริการยานพาหนะ 
การจราจร  การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  

 

2.10 งานวันสถาปนาครบรอบ  67 ป  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (2 กุมภาพันธ 
2553)   พิธวีางพวงมาลา  ลําลึกถึงคุณูปการของสามบูรพาจารย ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย  พิธีรดน้ํา
คารวะบูรพาจารย  พิธีทางศาสนา (เจรญิพุทธมนต  ถวายภัตตาหารเพล  และอุทิศสวนกุศล) งานเลี้ยง
สังสรรคสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในพระบรมราชปูถัมภ และประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2552  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกบัการตกแตงสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพธิ ี
การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค 
ไฟฟา ประปา โทรศัพท  การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 2.11  โครงการทําบุญและวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ  การบริหารจัดการภารกิจของ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปนที่ยอมรับวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การนําองคกรใหเจริญกาวหนา บรรลุตามเปาหมายได เน่ืองจากภารงานของกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ เปนงานบริการและมีลักษณะงานที่จําเปนจะตองประสานงานกับหนวยงานและบุคคลทั้งภายใน
และภายนอก บุคลากรจึงจําเปนตองมีคุณธรรมและจริยธรรมการใหบริการที่ดี กอใหเกิดประโยชนตอ
องคกร ตลอดจนทําใหการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธผิลมากที่สุด จึงเปนการ
สมควรที่จะไดรับการสนับสนุนและเสริมสรางใหบุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมี
โอกาสทําบุญ และฟงเทศน เพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
เกิดขวัญกําลงัใจที่จะรวมกนัปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผดิชอบและมีการเอื้ออาทรตอเพ่ือนรวมงานมีการ
ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ในวันที ่23 กันยายน 2553 มี
บุคลากรเขารวม 415 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 77,198 บาท 

 

 2.12  โครงการสัมมาทิฐิและสัมมนาบุคลากร กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ 
เร่ือง การออกกําลังกายเพือ่พัฒนาบุคลกิภาพ  ในการเพิ่มศักยภาพและประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ณ โรงแรมสีดารีสอรท  จ.นครนายก  ระหวางวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2552  
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันท่ีดําเนินการ คาใชจาย 
(บาท) 

จํานวนผูเขารวม (คน) 

1. งานกฐินพระราชทาน  30 ตุลาคม 2552 120,000   ทั้ง มก. 1,120 คน 

2. วันที่ระลึก "นนทรีทรงปลูก...ดนตรี 
   ทรงโปรด" 

27 พฤศจิกายน 2552   

3. งานขอบคุณบุคลากร 25 ธันวาคม 2552 50,985   

4. โครงการ "วันสัมมาทิฐิและวันสงทาย 
   ปเกาตอนรับปใหม" 

29 ธันวาคม 2552 101,280 บุคลากรกอง เขารวม 
380 คน 
 

5. วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  
    ประจําป 2553 

26 มิถุนายน 2553 290,340 ผูบริหาร 38 คน 
นิสิต 853 คน 
บุคลากร 412 คน 
รถมอเตอรไซดรับจาง  
95 คน 
หนวยงานภายนอก 52 คน 

6. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ 
   ที่ดีและพลังของแผนดิน 

3 ธันวาคม 2552 0  กองกลาง 

7. โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 
   ไมตร ีจตุรมิตรไมตรีสีเขียว ครั้งที่ 7 

26-28  
กุมภาพันธ 2553 

36,880 บุคลากรเขารวม 50 คน  

8. โครงการกีฬาพัฒนาบุคลากร 
    เพ่ือออกกําลังกาย 

15 มีนาคม - 
2 เมษายน 2553 

25,242  

9. โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม  
   ปการศึกษา 2553 วิทยาเขตบางเขน 

24-27 พฤษภาคม 
2553 

0  

10. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
    เกษตรศาสตร 

2 กุมภาพันธ 2553 9,500  

11. โครงการทําบุญและวันแหงการสราง 
     สัมมาทิฐิ 

23 กันยายน 2553 77,198 บุคลากรเขารวม 415 คน 

12.โครงการสัมมาทิฐิและสัมมนาบุคลากร  
    กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   

14 -15 พฤศจิกายน 
2552 

152,506 บุคลากรเขารวม 74 คน 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  854,431  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 110 

 

วันที่ระลึก "นนทรีทรงปลูก...ดนตรีทรงโปรด" 

  
 

งานขอบคุณบคุลากร 

  
 

วันแหงการสรางสัมมาทิฐิและวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2553 
 

  
 

วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553 
 

  
 

พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 
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การแขงขันกฬีาเชื่อมความสัมพันธไมตรี จตุรมิตรไมตรีสีเขยีว ครั้งที่ 7 

 
 

การกีฬาพัฒนาบุคลากรเพื่อออกกําลังกาย 

  
 

โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม 

  
 

งานวันสถาปนาครบรอบ  67 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

         
 

การทําบุญและวันแหงการสรางสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่

   
 
 
 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 112 

 3. บริการเผยแพรขอมูลโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ 
  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหบริการเผยแพรขอมูลโครงการแกไขปญหาโลกรอนและ
ลดมลพิษ  โดยใหบุคลากร นิสิต และผูสนใจเขาศึกษาดูงานทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
ในโครงการตาง ๆ จํานวน 12 โครงการ ประกอบดวย 
 

3.1 โครงการระบบบําบัดน้าํเสียรวม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
3.2 โครงการรถบริการพลังงานทดแทนฟรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
3.3 โครงการสถานีผลตินํ้ามันไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.4 โครงการผลิตถานไมและน้ําสมควันไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.5 โครงการจักรยาน KU - GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.6 โครงการธนาคารขยะรไีซเคิล-GREEN มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.7 โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุยนํ้าชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.8 โครงการกลองคอนกรีตกําจัดขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.9 โครงการ 9 ปุยหมักในสวนสวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.10 โครงการคลองสวยน้ําใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.11 โครงการจัดตั้งโรงผลิตกาซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.12 โครงการกังหันลมผลติไฟฟาเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 สืบเนื่องจากกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนินการโครงการแกไขปญหาโลกรอน
และลดมลพษิ จํานวน 12 โครงการ ดังกลาว มีบุคลากร นิสิต และผูสนใจเขาศึกษาดูงานศูนยเรียนรูและ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทั้งหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และตางประเทศ ดังน้ี 
 

3.1  หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขา 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงาน 

จํานวน 
(คน) 

23-25 ต.ค.52 
 
 
 

- การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200 -  
- การผลิตถานไมและน้ําสมควันไม   
- การผลิตน้ําหมักชีวภาพ    
- โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล  

นิสิต  
นักเรียน 

คายอนุรักษพลังงานกับ
วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 4   
(ชุมนุมภาควิชาวิศวกรรม-
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร) 

115 
 
 

 
24 พ.ย.52 - การผลิตไบโอดีเซล (โครงงานวิศวกรรม- 

เครื่องกล) 
เจาหนาที่
นิสิต 

ภาควิชาศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร  

3 
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ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขา 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงาน 

จํานวน 
(คน) 

1 ก.พ.53 
 

- การคัดแยกขยะรีไซเคิล 
 

นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
คณะวิศวกรรมศาสตร  

9 
 

22 ก.พ.53 - ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน  นิสิต คณะเศรษฐศาสตร 1 
4 มี.ค.53 
 

- การผลิตไบโอดีเซล 
 

นิสิต 
 

ศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการปาลมน้ํามัน มก. 

2 
 

5 มี.ค. 53 
 

- ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน  

- กังหันลมผลติไฟฟาเพ่ือการศึกษา 
นิสิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตร  
22 

 

12 มี.ค.53 
 

- ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก.  
- โรงคัดแยกขยะ ฝกการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

นักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ 
 

1 
 

29 มี.ค.53 โครงการ 9 ปุยหมักในสวนสวย  นิสิต วิทยาลัยส่ิงแวดลอม 1 
26 เม.ย.53 
 

- ศึกษาดูงานตูอบพลังงานแสงอาทิตย 
 

นิสิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
คณะเกษตร  

1 
 

30 เม.ย.53 - สถานีผลิตแกสชีวภาพ  นิสิต วิทยาลัยส่ิงแวดลอม  1 

4 พ.ค.53 
 

- สถานีแกสชีวิภาพ 
 
 

เจาหนาที่และ
ประชาชน
ทั่วไป 

ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดลอม  

130 
 

17 พ.ค.53 
 
 
 
 

- การผลิตไบโอดีเซล  
- โรงผลิตถานไมน้ําสมควันไม    
- โรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยน้ําชีวภาพ   
- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ 
- โครงการกลองคอนกรีตกําจัดขยะ  

เจาหนาที่ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
21 มิ.ย.53 
 

- การทดลองการตกผลึกสารละลายจาก 
ตนนนทรี  โดยใชตูพลังงานแสงอาทิตย 

นิสิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร  
คณะเกษตร 

2 
 

12 ก.ค.53 
 
 
 
 
 

-  สถานีผลิตไบโอดีเซล   
- โรงผลิตถานไมน้ําสมควันไม  
- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ  
- โครงการรถบริการพลังงานทดแทนฟรี  
- โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาเพ่ือการศึกษา  
- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน  

นิสิต วิทยาลัยส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 
 

6 ส.ค.53 - ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน  เจาหนาที่ โรงเรียนสาธิตฯ 6 
27 ส.ค.53 
 

- งานเปดธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสาธิตฯ 
(Kus Bank) 

เจาหนาที่ กองยานพาหนะฯ  
(ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน) 

2 
 

22 ก.ย.53 
 
 

- โครงการระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
 
 

อาจารย - นิสิต 
 

ภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(วิชา 05148) 

11 
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ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขา 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงาน 

จํานวน 
(คน) 

24 ก.ย.53 
 
 
 

- การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200  
 
 
 

เจาหนาที่ ศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการดานปาลมน้ํามัน 
(การอบรมเทคโนโลยีการ
ผลิตไบโอดีเซล) 

40 
 
 

 

 รวม 
 

 390 

 
3.2   หนวยงานภายในประเทศ 
 

ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขา 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงาน 

จํานวน 
(คน) 

4 ต.ค.52 
 
 
 

- ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชน  
ซ .พหลโยธิน 45  
- สถานีผลิตไบโอดีเซล 

คณะครูและ
บุคลากร 

โรงเรียนกงไกรลาสวิทยา 
สุโขทัย 
 
 

62 
 
 
 

13 พ.ย.52 - การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200  ผูจัดการและ
พนักงาน 

บริษัทโชคสมุทรมารีน จํากัด  
จังหวัดสมุทรสาคร   

3 

6 ธ.ค.52 
 
 
 
 
 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
 
 
 
 
 
 

เยาวชน บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด ถ.เพลินจิต แขวงลุม
พิธี เขตปทุมวัน กทม. 
(เยาวชนเซ็นทรัลบัณฑิต
นอยโครงการ Central 
Bundid-noi Recycle Bank 
(อายุ  3-12 ป) 

70 
 
 
 
 
 
 

9 ธ.ค.52 - การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200 เจาหนาที่ หนังสือพิมพขาวสด 2 
21 ธ.ค.52 
 
 
 
 

-  สถานีผลิตไบโอดีเซล 
- โรงผลิตถานไมน้ําสมควันไม 
- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน 
- โรงผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
- กลองคอนกรีตดําจัดขยะ 

นักเรียน โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยา
คม 
 
 
 

3 
 
 
 
 

28-29 ธ.ค.52 
 
 
 
 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล 
 
 
 
 
 

นิสิต 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา (วิชาเศรษฐกิจ
สังคมตามแนวพระราชดําริ
อันจะนําไปสูการพัฒนาใน
อนาคต) 
 

10 
 
 
 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 115 

 

ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขา 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงาน 

จํานวน 
(คน) 

25 ม.ค. 53 - การผลิตไบโอดีเซล  พนักงาน Yolthana International 1 

29-31 ม.ค.53 
 
 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล  
 
 
 

เจาหนาที่
และนักเรียน 
 
 

- สถาบัน FITHR 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- โรงเรียนวังจันทรวิทยา 

4 
 
 
 

3 ก.พ. 53 
 
 
 
 
 
 

- การผลิตไบโอดีเซล  
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
นิสิต 

เจาหนาที่
และพนักงาน 

 
 
 

- โรงเรียนพรหมานุสรณ  
จ.เพชรบุรี 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- บริษัททางยกระดับดอน 
เมือง 

17 
 
 
 
 
 

4 ก.พ. 53 
 
 
 
 

- การถายสารคดีรายการทรัพยในดินสินใน
น้ําเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล อาคารจักร
พันธเพ็ญศิริ ออกอากาศ 12 ก.พ. 2553  
เวลา 16.30 น.  ชอง 9 และ DTV (www. 
DTV.KORAT.TV) 

พนักงาน 
 
 
 
 

ชอง อส.มท DTV 
5 
 
 

 

4 ก.พ. 53 - สถานีผลิตไบโอดีเซล พนักงาน ยลธรอินเตอรเนชั่นแนล 1 

5 ก.พ. 53 
 
 

- การผลิตไบโอดีเซล 
 
 

เจาหนาที่
และพนักงาน 
 

- กรมวิชาการเกษตร 
- บ.ชัยอนันตเทรดดิ้ง จํากัด 
- ประชาชนทั่วไป 

6 
 

 
6 ก.พ. 53 
 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล  
 

อาจารยและ
นักเรียน 

 

ร.ร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร กาญจนบุรี 

12 
 

22 เม.ย.53 - สถานีผลิตไบโอดีเซล  พนักงาน บริษัทบางกอกกรีน จํากัด 2 
6 พ.ค.53 
 

- สถานีผลิตแกสชีวภาพ  
 

เจาหนาที่ 
 

ศูนยอนามัยที่ 1 
เขตบางเขน 

11 
 

26 พ.ค.53 - สถานีผลิตแกสชีวภาพ  พนักงาน รานอาหารมัลลิกา 6 

4 มิ.ย.53 
 

- การทดลองนํารถนั่งไฟฟามาบรรจุไฟฟาที่
สถานีแกสชีวภาพ  

พนักงาน 
 

บริษัทรถนั่งไฟฟา 1 
 

 
 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 116 

ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขา 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงาน 

จํานวน 
(คน) 

8 มิ.ย. 53 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล  
- โรงผลิตถานไมน้ําสมควันไม  
- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ  
- รถบริการพลังงานทดแทนฟรี  
- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน 
- โรงผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและปุยน้ํา
ชีวภาพ 
- กลองคอนกรีตกําจัดขยะ  

ผูบริหารและ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 

ฝายภูมิทัศน  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

10 
 
 
 
 
 
 
 

11 มิ.ย.53 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล 
 

ประชาชน
ทั่วไป 

- 2 
 

14 มิ.ย.53 
 

- การผลิตผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-
200 

บุคคลทั่วไป 
 

มหาวิทยาลัยราชมงคล -
ธัญบุรี 

1 
 

18 มิ.ย.53 
 

- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ 
 

นิสิต 
 

เอ็นจิเนียริ่งเพลซ จํากัด 
1 

25 มิ.ย.53 
 
 
 

- สถานีผลิตกาซชีวภาพ 
  
 
 

เจาหนาที่ 
 
 
 

- กองนโยบายและแผนงาน 
สํานักส่ิงแวดลอม กทม. 
- กรรมการหมูบานชวนชื่น  
บางเขน  เขตหลักส่ี 

14 
 
 
 

2 ก.ค.53 
 

- การผลิตไบโอดีเซล จากเครื่อง KUB-200    
-  ธนาคารขยะรไีซเคิลกรีน   

พนักงาน 
 

บริษัทแอสซีสครีเอชั่นจํากัด 
 

5 
 

3 ส.ค. 53 - การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200 นักเรียน โรงเรียนสารวิทยา 2 

24 ส.ค.53 
 

- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ  
 

ประชาชน
ทั่วไป 

- 
 

1 
 

3 ก.ย.53 - การผลิตไบโอดีเซลเคร่ือง KUB-200 พนักงาน บริษัทบางกอกกรีน จํากัด 1 
4 ก.ย. 53 
 
 

- ถายทํารายการ ผูผลิตรายการ Young 
MEA Dee Mission  การผลิตไบโอดีเซล
เครื่อง KUB-200 

พนักงาน บริษัท กํากับการดี จํากัด 
 
 

- 
 
 

21 ก.ย.53 
 

- สถานีผลิตแกสชีวภาพ  
 

นิสิตและ
ผูจัดการราน 

- จากสถาบัน AIT 
- ศูนยอาหารเสรีเซ็นเตอร 

3 
 

22 ก.ย.53 
 

- ถายทํารายการ VOICE  TV  และ
สัมภาษณ เกี่ยวกับโครงการจักรยาน  

พนักงาน สถานีโทรทัศน  VOICE  
TV 

2 
 

28 ก.ย.53 
 

- สัมภาษณ และ ถายทํารายการโทรทัศน  
Bicycle Diaryออกอากาศชอง ทีวีไทย 

พนักงาน บริษัท ชอตคัท โปรดักชั่น 
 

6 
 

 รวม   264 

 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 117 

3.3  หนวยงานตางประเทศ 
 

ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขา 

ศึกษาดูงาน 
หนวยงาน 

จํานวน 
(คน) 

9 ต.ค.52 
 
 
 

- ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชน มก.  
ซอยพหลโยธิน 45  
- สถานีผลิตไบโอดีเซล 

เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยอินโดนิเซีย 
Semarang State 
University (SSU) 
 

2 
 
 
 

18 พ.ย.52 
 
 
 
 

- ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือชุมชน  
 ซอยพหลโยธิน 45 . 
- โครงการจักรยาน.   
 

อาจารย อาจารยคณะคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรจาก 
Semarang State 
University (SSU)  
ประเทศอินโดนิเชีย 

2 
 
 
 
 

18 ธ.ค.52 
 
 
 
 
 

- โครงการ KU GREEN CAMPUS 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่ องคการพัฒนาเอกชน
ประเทศอินเดีย ผานมูลนิธิ
เพ่ือการพัฒนาแรงงานและ
อาชีพ (ศูนยศึกษาและ
พัฒนาผูรับงานไปทําที่บาน/
Home net Thailand) 

2 
 
 
 
 

 
19 เม.ย.53 
 

- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ  
 

เจาหนาที่ บริษัท Nobel Green World 
ประเทศมาเลเซีย 

8 
 

13 ก.ค.53 
 

- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ  
 

ผูบริหาร Malaysian Nuclear 
Agency 

6 
 

19 ก.ค.53 
 
 
 
 
 

- การผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200  
- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ  
 
 
 
 

เจาหนาที่ สํานักงานเศรษฐกิจและ
สังคมสําหรับเอเชียและ
แปซิฟกแหงสหประชาชาติ
(ESCAP) และผูแทนองคกร
จาก NGO จากประเทศบัง
คลาเทศและปากีสถาน 

14 
 
 
 
 
 

9 ส.ค. 53 
 
 
 
 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
- โรงผลิตถานไมน้ําสมควันไม  
- สถานีผลิตแก็สชีวภาพ  
- โครงการรถบริการพลังงานทดแทนฟรี  
- โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาเพ่ือการศึกษา  
- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน 

นิสิต 
(ปริญญาเอก) 

มหาวิทยาลัย โตเกียวจาก
ประเทศญี่ปุน 
(Tokyo University of  
Agriculture  Technology) 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 รวม 
 

 35 

 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 118 

ภาพกิจกรรม 
  

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

   
 

       
 

   
 

       
 

หนวยงานภายในประเทศ 
 

   
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 119 

   
 

     
 

การศึกษาดูงานของหนวยงานตางประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยอินโดนิเซีย Semarang State University (SSU) 

     
 

บริษัท Nobel Green World ประเทศมาเลเซีย 

    
 

องคการพัฒนาเอกชนประเทศอินเดีย ผานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 

   
 

สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ(ESCAP) 
และผูแทนองคกรจาก NGO จากประเทศบังคลาเทศและปากีสถาน 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 120 

  
 

นิสิต Tokyo University of  Agriculture  Technology 

  
 
 3.4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน 
 

โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเขารับการ
อบรม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน คร้ังท่ี 3      26 ธันวาคม 2552    

โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น  31,295.50 บาท 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
นโยบายอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมโดยดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ภายใต ศูนยเรียนรูและ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน
และส่ิงแวดลอมเพ่ือชุมชน มก.
แลวนําความรูเผยแพรสูชุมชน 
โดยใชวิทยากรจากโครงการตางๆ 
ในการใหความรูแกนิสิตมก.  
ซึ่งนิสิต จะไดนําไปเผยแพรสู
ชุมชนตางๆ ผานโครงการคาย
อาสาพัฒนา หรือกิจกรรมของ
ชมรมนิสิตสูพ้ืนที่ตางๆทั่ว
ประเทศ 

1. เพ่ือเสรมิสรางความรูความ
เขาใจในดานอนุรกัษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม แกนิสิต 
 

 2. เพ่ือสรางกระแสและกระตุน
ใหนิสิตและบคุลากรใชพลังงาน
และสิ่งแวดลอมอยางรูคามีการ
จัดระบบการจัดการอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 
 

3. เพ่ือนําความรูที่ไดเผยแพรสู
ชุมชนผานโครงการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศ 
 

4. เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชในการ
จัดการของเสียและผลิตพลังงาน
ทดแทนของมหาวิทยาลัยฯ 
ภายใตโครงการวทิยาเขตสีเขียว 
(KU Green Campus) อาทิเชน 
การผลิตปุยหมัก และน้ําหมัก
ชีวภาพจากขยะสด  ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล  การผลิตไบโอดีเซล ฯลฯ 

1. นิสิตและบุคลากรมีความรูความ
เขาใจเกีย่วกับ การใชพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม  
 

2. นิสิตและบุคลากร เกิดจิตสํานึก
เห็นความสําคัญดานการใช
พลังงานและการอนุรักษสิ่งแวด- 
ลอมอยางรูคาและมีการจัดระบบ
การจัดการอยางถูกตองและมี
ประสิทธภิาพ 
 

3. นําความรูที่ไดเผยแพรสูชุมชน
ผานโครงการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ตางๆ  
 

4. เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชในการ
จัดการของเสียและผลิตพลังงาน
ทดแทนของมหาวิทยาลัย ฯ  

 

5) เปนการอนรุักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

นิสิต 24 คน 
บุคลากร  
18 คน  
รวม 42 คน 

 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 121 

โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเขารับการ
อบรม 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน คร้ังท่ี 4     21 สิงหาคม 2553    

โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น 40,032 บาท 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี
นโยบายอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมโดยดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ภายใต ศูนยเรียนรูและ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน
และส่ิงแวดลอมเพ่ือชุมชน มก.
แลวนําความรูเผยแพรสูชุมชน 
โดยใชวิทยากรจากโครงการตางๆ 
ในการใหความรูแกนิสิตมก.  
ซึ่งนิสิต จะไดนําไปเผยแพรสู
ชุมชนตางๆ ผานโครงการคาย
อาสาพัฒนา หรือกิจกรรมของ
ชมรมนิสิตสูพ้ืนที่ตางๆทั่ว
ประเทศ 

1. เพ่ือเสรมิสรางความรูความ
เขาใจในดานอนุรกัษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม แกนิสิต 
 

 2. เพ่ือสรางกระแสและกระตุน
ใหนิสิตและบคุลากรใชพลังงาน
และสิ่งแวดลอมอยางรูคามีการ
จัดระบบการจัดการอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 
 

3. เพ่ือนําความรูที่ไดเผยแพรสู
ชุมชนผานโครงการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศ 
 

4. เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชในการ
จัดการของเสียและผลิตพลังงาน
ทดแทนของมหาวิทยาลัยฯ 
ภายใตโครงการวทิยาเขตสีเขียว 
(KU Green Campus) อาทิเชน 
การผลิตปุยหมัก และน้ําหมัก
ชีวภาพจากขยะสด  ธนาคารขยะ 
รีไซเคิล  การผลิตไบโอดีเซล ฯลฯ 

1. นิสิตและบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับ การใช
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม  
 

2. นิสิตและบุคลากร เกิดจิตสํานึก
เห็นความสําคัญดานการใช
พลังงานและการอนุรักษสิ่งแวด- 
ลอมอยางรูคาและมีการจัดระบบ
การจัดการอยางถูกตองและมี
ประสิทธภิาพ 
 

3. นําความรูที่ไดเผยแพรสู
ชุมชนผานโครงการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ตางๆ  
 

4. เพ่ือนําความรูที่ไดมาใชในการ
จัดการของเสียและผลิตพลังงาน
ทดแทนของมหาวิทยาลัย ฯ  

 

5) เปนการอนรุักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

นิสิต 56 คน 
บุคลากร 9 คน 
นักเรียน 1 คน 
รวม 66 คน 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
 

พิธีเปดงานและการบรรยาย ณ หองประชุมชั้น G  อาคารสารนิเทศ 50 ป 

   
 

 
 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 122 

กิจกรรมภาคปฏิบัติการ 
 

     
การผลิตถานไมและน้ําสมควันไม มก. การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เทคโนโลยีกลองคอนกรีตกําจัดขยะ 

   
การผลิตน้ําหมักชีวภาพ เย่ียมชมคลองสวยน้ําใส การผลิตปุยหมัก 

      
การผลิตแก็สชีวภาพจากขยะสด กังหันลมผลิตไฟฟาเพ่ือการศึกษา การคัดแยกขยะรีไซเคิล 

 
3.5 รับนักศึกษา กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รับการนักเรียนจากโรงเรียน 

ชางฝมือปญจวิทยา เขาฝกงานเกี่ยวกับการซอมบํารุงรถยนต ดังน้ี 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ รุนที่ ระยะเวลา 

1 นายชลวิทย  มีขันทอง รุนที่ 1  24 พ.ค.-3 ก.ค. 53 
2 นายณรงคกร  ออนทา รุนที่ 1  24 พ.ค.-3 ก.ค. 53 
3 นายณัฐพล  อัคลา รุนที่ 2 5 ก.ค.-14  ส.ค.53 

4 นายชลธี  ปรางทอง รุนที่ 2 5 ก.ค.-14  ส.ค.53 

5 นายบรรจง  เจียนมะเริง รุนที่ 3 16 ส.ค. – 25 ก.ย.53 

6 นายปยะพัทธ  แจงใจ รุนที่ 3 16 ส.ค. – 25 ก.ย.53 
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3.6 บุคลากรไดรับเชญิเปนวิทยากร / อาจารยพิเศษ 
 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม หนวยงานที่เชญิ วันที่ทํากิจกรรม 

1 นายพรณรงค  รุงกรุด วิทยากรสาธิต 
การผลิตไบโอ
ดีเซล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา 

5 สิงหาคม 2553 

2 นายปรัชญา  ปณิธิกุล ผูฝกสอนมวย ชมรมมวย   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 

8-14 กันยายน 2553 

3 นายจักรพงศ  จารุสาร ผูชวยผูฝกสอน
มวย 

ชมรมมวย   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 

8-14 กันยายน 2553 

4 นายสุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล อาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา 

4 มิถุนายน –  
24 กันยายน 2553 

5 นายวิโรจน  พวงพิกุล อาจารยพิเศษ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 

7 มิถุนายน –  
24 กันยายน 2553 

6 นายวีรพัฒน  นามกระโทก อาจารยพิเศษ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 

7 มิถุนายน –  
24 กันยายน 2553 

7 นายอุเทน  ชูแสง อาจารยพิเศษ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน 

7 มิถุนายน –  
24 กันยายน 2553 
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การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการประกันคณุภาพ
ระดับอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และไดมีการสงเสริมและสนบัสนุนใหมหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศกึษา เพ่ือมีมาตรฐานเปนทีย่อมรับระดับสากล ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการประกันคณุภาพในระดับ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนนุตาง ของมหาวิทยาลยั
ดวย กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเห็น
ความสําคัญในการจัดทําและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามภารกิจหลักของหนวยงานในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวชิาการและการทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ในการนี้ ไดจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่  สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีสาระของการวิเคราะหตนเองครอบคลุม องคประกอบทั้ง 6 
องคประกอบ และจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการตรวจประกนัคุณภาพอยางตอเน่ือง ตั้งแตปการศึกษา 2544 
เปนตนมาจนถึงปการศึกษา 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพภายใน สํานักงานอธิการบด ี
คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ไดตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ และตรวจเยีย่ม              
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 

 จาการที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั ไดตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2552 ระหวางวันที ่ 15 -  16 กรกฎาคม 2553 เพ่ือ
เตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในและไดดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในสํานักงานอธิการบดี คณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษาทีผ่านมา ดังน้ี 
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ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)  

 โครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 
 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552     

ภาพรวม      

1.ผูอํานวยการสงเสริมให
บุคลากรมีสวนรวมใน
ระบบประกันคุณภาพ
มากขึ้น 

 - นําหัวขอการประกัน
คุณภาพบรรจุไวในวาระ
การประชุมของหนวยงาน 

 - รอยละของเรื่องการ
ประกันคุณภาพทีบ่รรจไุว
ในวาระการประชมุของ
หนวยงาน (รอยละ 60) 

 
 
 
 

  

  - ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพและ
คณะกรรมการรวบรวม
ผลงาน 

 - จํานวนการประชุม 
(อยางนอย 1 ครั้ง/ป) 

 
 
 
 

  

   - จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา (อยางนอย 60 
คน) 

 
 
 

  

2. จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

 - แผนพัฒนาบุคลากร  - แผนพัฒนาบุคลากร  
 

  

3. จัดทําคูมือปฏบิัติงาน
เพ่ือบุคลากรไดเรยีนรู
การทํางาน 

 - ปรับปรุงคูมือ
ปฏิบัติงานที่มีอยูใหเปน
ปจจุบันอยูตลอดเวลา 

 - มีคูมือปฏิบัติงาน (อยาง
นอยรอยละ 80 ของงาน
ท้ังหมด) 

 
 

  

4. ปรับปรุง/พัฒนาการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน 

 - จัดทําแผนผงัขัน้ตอน
การบรกิารติดประกาศ
เผยแพรใหผูมาตดิตอ
รับทราบ 

 - การประชาสัมพันธ
ภารกิจและมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
หนวยงาน (อยางนอยรอย
ละ 80) 

 
 

  

องคประกอบที่ องคประกอบที่ 11  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนงานปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนงาน     

1.1 วิเคราะหระบบการ
ใหบริการของหนวยงาน 

 - พัฒนาการใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
บริการ ในการทาํบัตร
อนุญาตผานเขา- ออก 
มก. 

 - จํานวนงานที่มีการ
วิเคราะหระบบการ
ใหบริการและพัฒนาการ
ใหบริการ (2 งาน) 
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ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)  

 โครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 
 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก      

2.1 พัฒนาปรับปรุงการ
สํารวจความพึงพอใจ/
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

 - โครงการสาํรวจความ
ตองการของผูรับบริการ
จากการใหบริการของ
สํานักงานอธิการบดี 

 - รายงานประจาํป 
งบประมาณ 2552 

 
 
 
 

  

2.2 จัดทําแบบประเมิน
ติดตามผลการใชบริการ
ของหนวยงาน 

 - จัดทําแบบประเมิน
ติดตามผลการบรกิาร
ของหนวยงาน และสรุป
เปนรายงานประจาํป 

 - รายงานประจาํป 
งบประมาณ 2552 

 
 
 

  

องคประกอบที ่3 การบรหิารและจดัการ      

3.1 ทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหครอบคลุม 
และเปนรูปธรรม 

 - ทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน 

 - จํานวนงานที่มีการ
ทบทวนขั้นคอนการ
ปฏิบัติงาน (8 งาน) 

   

3.2 ประเมินการ
ปฏิบัติงานตาม JA และ 
JD 

 - มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานตาม JA และ 
JD  

 - รอยละของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม JA และ JD (รอยละ 
80) 

 
 

  

3.3 สรุปผลการ
ดําเนินงานในแตละ
โครงการ 

 - สรุปผลการดาํเนินงาน
ของหนวยงาน เพ่ือจัดทํา
เปนรายงานประจาํป
อยางตอเนื่อง 

 - การสรุปผลการ
ดําเนินงานในแตละ
โครงการ (รอยละ 80) 

 
 

  

3.4 วิเคราะห ประเมินผล
การดาํเนินงานของ
หนวยงานเพื่อนําไป
พัฒนาปรับปรงุ 

 - มีการประชุมกอน
ปฏิบัติงานแตละโครงการ 

 - จํานวนงานที่มีการ
วิเคราะหประเมินผลการ
ดําเนินงาน (8 งาน) 

 
 

  

องคประกอบที ่4 การเงนิและงบประมาณ     

4.1 พัฒนาและปรับปรุง
การดาํเนินการดาน
การเงนิของสํานักงาน
อธิการบด ี

 - พัฒนาการดาํเนินการ
ดานการเงนิ โดยนําระบบ
บัญชี 3 มิติมาใชในการ
ออกใบเสรจ็รับเงนิ 
บันทึกทะเบียนทรัพยสิน 
และจัดทาํงบประมาณ
เงินรายได 

 - การนาํระบบบญัชี 3 มิติ
มาใชในการปฏิบตัิงาน (3 
งาน) 
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ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ)  

 โครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 
 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

องคประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน     

5.1 สนับสนนุใหบุคลากร
มีสวนรวมในระบบ
ประกันคุณภาพ 

 - มีการประชุม
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ และ
คณะกรรมการรวบรวม
ผลการดําเนนิงาน 

 - จํานวนการประชุม 
(อยางนอย 1 ครั้ง/ป) 

 
 
 
 

  

5.2 ใหความรูความเขาใจ
แกบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพ 

 - สงเสริมบุคลากรใหเขา
รวมประชุม สัมมนา ใน
หัวขอเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพ 

 - จํานวนบุคลากรที่ไดเขา
รวมประชุม สัมมนา  
(5 คน/ป) 

 
 
 

  

5.3 จัดวิพากษ SAR ของ
หนวยงาน เพ่ือให
บุคลากรมีสวนรวม และ
รับรู 

 - นํา SAR ของหนวยงาน
แจงท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพใหความเห็น 
และมีสวนรวม รบัรู 

 - การนาํ SAR แจงท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกัน (1 ครั้ง/ป)    

องคประกอบที่ 6 การพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน     

6.1 ใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน
อยางเปนระบบ 

 - สงเสริมใหบุคลากรใน
หนวยงานเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนา เกี่ยวกับ
การปรับปรงุงานอยาง
เปนระบบ 

 - จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ประชุม อบรม สมัมนา 
 (60 คน/ป) 

 
 

  

6.2 ทบทวนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/กระบวนงาน
ของหนวยงาน 

 - ทบทวน ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/กระบวนงาน
ของหนวยงาน 

 - การทบทวนปรบัปรุงการ
ดําเนินงาน/กระบวนงาน 
(1 งาน) 

 
 

  

6.3 ปรับปรุง/พัฒนา
ชองทางรับขอเสนอแนะ
ในการดาํเนนิงาน 

 - มีการปรับปรุง/พัฒนา
ชองทางรับขอเสนอแนะ
ในการดาํเนนิงานสาย
ตรง Hotline 

 - การปรับปรงุ/พัฒนา
ชองทางรับขอเสนอแนะใน
การดาํเนินงานสายตรง 
Hotline 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 128 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี : 129 

คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
นายนิพนธ  ลิม้แหลมทอง  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
 

คณะกรรมการรวบรวมผลการดําเนินงาน 
  

นางสาวพิมพนภา  เพียรมาก 
นางสาวรัตติกร  กงเพชร 
นางพิไลพร  จินดารักษ 
นายมาโนชย  คงเล็ก 
นางวัฒนา  เกษมโอภาส 
นายปรัชญา  นุนพันธ 
นางวิชชตุา  ทองพันชั่ง 
หัวหนางานบริหารและธุรการ (นางสาวสุชีพ  จันทอง) 
หัวหนาหนวยบัญชี (นางสาคร พงษนิล) 
นางสาวสายชล  มวงประเสริฐ 
นายศรราม  รักสกุล 
นายธีระพล  เผาจินดา 

 

คณะผูจัดทํา 
 

 นางสาวสุชีพ  จันทอง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 8 (ชํานาญการ) 
 นายศรราม  รักสกุล เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
 นายธีระพล  เผาจินดา เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  
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