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วิสัยทัศน์  ปรัชญา ภารกจิ 
  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง  มุ่งมั่นบริการ  สนับสนุนภารกิจด้าน
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ 

 
ปรัชญา 

เขียว  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ 
 
ภารกิจ (Mission) 
 เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ 

ความปลอดภัย การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหาร
กลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจร
ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
เป้าหมาย 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ ผู้บริหาร นิสิต 
บุคลากร หน่วยงาน คณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน
ภายนอก ที่มาขอใช้บริการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต  บุคลากร  หน่วยงาน คณะ สํานัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงาน
อธิการบดี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ 
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เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 

ยานพาหนะ การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการ
บํารุงรักษาอาคารกิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ภารกิจหลัก 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถดําเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยมากที่สุด  
 
ภารกิจรอง 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุน
การให้บริการเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร  
การรักษาความปลอดภัยและการให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้งานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
บรรลุตามวัตถุประสงค์   
 
 

ประวัตกิองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่ 
 

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดต้ังขึ้น 
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อว่า “หน่วยบริการกลาง” มีหน้าที่ให้บริการต่างๆ อาทิ  ด้าน
ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจํานวน    
7 กองของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเป็น 6 งาน 
ประกอบด้วย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซ่อมบํารุง งานรักษาความปลอดภัย 
และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค 
อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตาม
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
 ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับ
โครงสร้างการแบ่ งส่ วนราชการภายในกองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่  ซึ่ งอนุมั ติ โดยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุน
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ด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย  สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตร
กลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ 

1. งานบริหารและธุรการ    
2. งานอาคารและสถานที่    
3. งานซ่อมบํารุง  
4. งานยานพาหนะ  
5. งานสวนและรักษาความสะอาด  
6. งานรักษาความปลอดภัย   
7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 
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รูปภาพที่ 1 ผูบ้ริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสรา้งการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  

อธิการบดีอธิการบดี  

หัวหน้างานสวนและรัหัวหน้างานสวนและรักษากษาควาความมสะอาดสะอาด  
 

หัวหน้างานรักษาความปหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยลอดภัย  
 

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษหัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ  

หัวหน้างานอาคารและสถานที่หัวหน้างานอาคารและสถานที่  

หัวหน้างานยานพาหนะหัวหน้างานยานพาหนะ  

หัวหน้างานบริหารและธุรการหัวหน้างานบริหารและธุรการ  หัวหน้างานซ่อมบํารุงหัวหน้างานซ่อมบํารุง  

ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพกายภาพผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพกายภาพ  ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ  
 

ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  

หัวหน้างานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิตหัวหน้างานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร(ต่อ) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
- หน่วยสารบรรณ - หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ 
- หน่วยการเจ้าหน้าที่ - หน่วยบริการหอประชุมใหญ่ - หน่วยช่างยนต์ - หน่วยบริการยานพาหนะ 
- หน่วยการเงินและงบประมาณ - หน่วยบริการอาคาร ศร. 1 - หน่วยช่างก่อสร้าง   และเคร่ืองจักรกล 
- หน่วยบัญชี - หน่วยบริการอาคาร ศร. 2 - หน่วยช่างไฟฟ้า - หน่วยรถสวัสดิการ 
  และจัดเก็บค่าธรรมเนียม - หน่วยบริการอาคาร ศร. 3 - หน่วยช่างโทรศัพท์ - หน่วยทะเบียนยานพาหนะ 
- หน่วยพัสดุ - หน่วยบริการอาคารพุทธเกษตร - หน่วยช่างประปา   และการประกันภัย 
- หน่วยทะเบียนข้อมูลและ - ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ - หน่วยช่างปรับอากาศ - หน่วยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง 
  บัตรอนุญาตผ่านเข้าออก มก. - หน่วยบ้านพักสวัสดิการและ - หน่วยช่างเชื่อมโลหะ  และหล่อลื่น 
- หน่วยเทคนิคคอมพิวเตอร์   ทะเบียนราษฎร์ - หน่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์  
  และหน่วยประชาสัมพันธ์ - อาคารวิจัยและพัฒนา   และส่ือสาร  
 - หน่วยบริการอาคาร ศร. 4 - หน่วยบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 
    
 
 
 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสรา้งการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (ต่อ) 

 

- หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ 
- หน่วยดูแลและตกแต่งสวน - หน่วยบังคับการและสนับสนุน - หน่วยช่างไม้ - อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
- หน่วยบํารุงรักษาบริเวณและถนน   การปฏิบัติการ - หน่วยช่างประปา - อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
- หน่วยรักษาความสะอาด - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 - หน่วยช่างไฟฟ้า - อาคารสวัสดิการ มก. 
  และจัดเก็บขยะมูลฝอย - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2 - หน่วยช่างเชื่อมโลหะ - อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
- หน่วยเรือนเพาะชําและไม้ประดับ - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3 - หน่วยช่างปูน - อาคารจอดรถบางเขน 
 - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4 - หน่วยช่างสี - อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
 - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5 - หน่วยช่างโครงการ - อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
 - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6 - หน่วยสํารวจออกแบบ  
 - หน่วยบริการวิทยุคมนาคม   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่

งานบรหิารและธรุการ งานอาคารและสถานที ่ งานซอ่มบาํรงุ งานยานพาหนะ 

งานสวนและรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 
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งบประมาณ 
 
1. รายรบั - เงินงบประมาณ 

  รายการ จํานวนเงนิ ร้อยละ 
1 เงินเดือนข้าราชการ 8,642,000.00 33.69 
2 ค่าจ้างประจํา 15,765,500.00 61.46 
3 พนักงานราชการ 377,900.00 1.48 
4 ค่าตอบแทน/ใช้สอย 862,100.00 3.37 
  รวมรายรับ-เงนิงบประมาณ 25,647,500.00 100.00 

 
 
2. รายรบั - เงินรายได ้

  รายการ จํานวนเงนิ ร้อยละ 
1 เงินรายได้จากการบริหารงาน 3,018,909.70 5.83 
2 เงินรายได้อาคารจอดรถ มก. 19,394,143.72 37.71 
3 เงินรายได้อาคารสวัสดิการ มก. 5,103,657.00 9.89 
4 เงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค 23,950,918.48 46.57 
  รวมรายรับ-เงนิรายได ้ 51,467,628.90 100.00 

 
3. รายจ่าย –เงินงบประมาณ 

 รายการ จํานวนเงนิ ร้อยละ 
1 เงินเดือนข้าราชการ 8,642,000.00 33.69 
2 ค่าจ้างประจํา 15,765,500.00 61.46 
3 พนักงานราชการ 377,900.00 1.48 
4 ค่าตอบแทน/ใช้สอย 862,100.00 3.37 
  รวมรายจ่าย - เงินงบประมาณ 25,647,500.00 100.00 
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4. รายจ่าย - เงินรายได ้

 รายการ จํานวนเงนิ ร้อยละ 
1 เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   
 1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 28,619,781.49  
 1.2 เงินสมทบประกันสังคม 2,075,910.00  
 1.3 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,522,009.40  
 1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 17,211,184.83  
 1.5 รายจ่ายอ่ืน 1,571,446.30  
 1.6 เงินอุดหนุน 2,798,790.00  
 1.7 ค่าครุภัณฑ์ 1,491,574.25  
 1.8 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 10,423,550.00  
 รวม 65,714,246.27 82.99 
2 เงินรายได้อาคารจอดรถ มก. (บัญชี 325)   
 2.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2,486,597.07  
 2.2 เงินสมทบประกันสังคม 212,782.00  
 2.3 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 122,257.56  
 2.4 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 4,922,754.33  
 2.5 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า - ประปา) 2,394,970.60  
 รวม 10,139,361.56 12.81 

3 เงินรายได้อาคารสวสัดิการ มก. (บัญชี 326)   
 3.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 339,707.18  
 3.2 เงินสมทบประกันสังคม 24,506.00  
 3.3 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 19,667.64  
 3.4 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,417,733.02  
 3.5 ค่าครุภัณฑ์ 8,800.00  
 3.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา) 1,105,681.17  
 รวม 2,916,095.01 3.68 
4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศพัท์มือถือ) บัญชี 381 412,508.00 0.52 

 รวมรายจ่าย - เงินรายได ้ 79,182,210.84 100.00
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ข้อมูลบุคลากร 
  

  
 

จําแนกตามประเภทบุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ประจําปี 2555 
                        

ประเภทบุคลากร คน ร้อยละ 

ข้าราชการ 22 4.49 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 11 2.25 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้ 376 76.73 
พนักงานราชการ 3 0.62 
ลูกจา้งประจํา 78 15.91 

รวม 490 100.00 
   

ประเภทบคุลากร

76
.73

%

0.6
2% 15

.91
%

2.2
5%

4.4
9%

ขาราชการ พ.งบประมาณ พ.รายได
พ.ราชการ ลกูจางประจาํ

 
 

 
จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

จําแนกตามคุณวุฒ ิ คน ร้อยละ 
ปริญญาโท 10 2.04 
ปริญญาตร ี 69 14.09 
ต่ํากว่าปริญญาตร ี 411 83.87 

รวม 490 100.00 

จาํแนกตามคณุวฒุิ

83
.87

%

14
.09

%

2.0
4%

ปรญิญาโท
ปรญิญาตรี
ต่าํกวา ป.ตรี
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จํานวนบุคลากรที่มีตัวครองจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
 

หน่วยงาน คน ร้อยละ  
ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ 

1 0.22 

งานบรหิารและธรุการ 32 7.01 
งานอาคารและสถานที่ 30 6.56 
งานซ่อมบาํรงุ 43 9.41 
งานยานพาหนะ 57 12.47 
งานสวนและรักษาความสะอาด 74 16.20 
งานรักษาความปลอดภัย 127 27.78 
งานบาํรุงรกัษาอาคารกิจการนิสิต 23 5.04 
งานบรหิารกลุม่งานอาคารพเิศษ 70 15.31 

รวม 457 100.00 
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แผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ  
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทาํยุทธศาสตร์และแผนการปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554 - 2559 ดังนี้ 

แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ : สํานักงานอธกิารบดี เปน็ศูนย์รวมของหนว่ยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบรกิาร ประสานภารกจิ เพื่อสนับสนุนการบรหิารงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
พันธกจิ :  

1. มุ่งมั่นบรกิารอย่างมีคุณภาพ 
2. ประสานภารกจิเพื่อสนบัสนุนการบริหารงานตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยทุธศาสตร์ :  
1. การสนบัสนุนการบรหิารงานด้านการศึกษา 
2. การพัฒนาบุคลากรในดา้นทักษะ ความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพใหเ้ป็นไปตามสมรรถนะ 
3. การสนบัสนุนการบรหิารจัดการทั่วไป 
4. การสนบัสนุนการบรหิารจัดการดา้นทรัพย์สิน 

 
ลูกค้า 

(Customers) 

 
 
 

 
กระบวนการภายใน 

(Internal processes) 
 
 

 
 
 
 

การเรียนรู้และการพัฒนา 
(Leaning and 
Development) 

 
 
 
 

การเงิน 
(Finance) 

 
 
 

 
 
 
 

C. 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการ 

I. 1. การลดรอบและ
ระยะเวลาการทํางาน 

I. 2. กระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ 

I. 3. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารงุรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

I. 4. การพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

L. 1. การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะอย่างตอ่เนื่อง 

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู ้

L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ
เพื่อการบริหารจัดการ 

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา
งาน 

F. 1. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ยที่มีประสิทธิภาพ F. 2. การบรหิารงบประมาณ และการเงินที่มปีระสิทธภิาพ F. 3. การบรหิารทรัพย์สินเพื่อให้เกดิรายได ้

I. 5. การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน 
 

I. 6.การสง่เสรมิ
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
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แบบฟอร์มที่ 2 การกําหนดตัวชี้วัดและเปา้หมาย 
 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) เป้าประสงค์ (14) ตัวชี้วัด (27) หน่วย
นับ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

C. 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 
I. 1. การลดรอบและระยะเวลาการทํางาน 2. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ (ก.พ.ร.)     

    (มก.6.1) (ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง 
    กระบวนการดําเนินงาน) 

ร้อยละ 7.1 72.8 76.3 80.2 81.3 82.0 

 3. ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.) (มก.6.1)  
   (ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน 
    การดําเนินงาน) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

I. 2. กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 4. ร้อยละของจํานวนงานที่เสร็จทันตามกําหนด ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ  
ค่าเฉลี่ย >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 

 6. จํานวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

เรื่อง 1 1 1 1 1 1 

 7. จํานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน ชิ้นงาน 1 1 1 1 1 1 
I. 3. การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 8.. จํานวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสําเร็จ  (สกอ. 7.4 ระบบการ

บริหารความเสี่ยง) 
เรื่อง 1 1 1 1 1 1 

I. 4. ระบบพัฒนากายภาพและการรักษาความ 9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยาเขตบางเขน ค่าเฉลี่ย >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 
       ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 10. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 
 11. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลดลง ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 
L. 1. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 12. กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
     (สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร) 

ระดับ 3 3 4 4 4 4 

 
 

13. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ  ร้อยละ 59 63 66 69 71 71 
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เป้าหมาย เป้าประสงค์ (14) ตัวชี้วัด (27) หน่วย
นับ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

 14. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต่อจํานวนบุคลากร 
     ทั้งหมด (มก. 3.5)  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

 15. ร้อยละของบุคลากรประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 6 6 6 6 6 6 
L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ 16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การ

เรียนรู้ 
ระดับ 3 3 3 3 3 3 

L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการ 

17. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระบบสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ 

ค่าเฉลี่ย 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

 18. จํานวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหาร  ฐาน 10 10 10 10 10 10 
 19. ระดับความสําเร็จในการนําสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน 20. จํานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สําเร็จ  เรื่อง 1 1 1 1 1 1 
 21. จํานวนชิ้นงานที่นําไปพัฒนาการทํางาน เรื่อง 1 1 1 1 1 1 
F. 1. การควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 22. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินไม่เกินวงเงินของ

โครงการทั้งหมด 
ร้อยละ 80 82 85 87 89 91 

 23. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ค้างสัญญาเงินยืมตาม
เวลาที่กําหนด 

ร้อยละ 80 82 85 87 89 91 

 24. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 80 82 85 87 89 91 

F. 2. การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

25. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณปูโภค ร้อยละ 17.0 17.7 18.4 19.3 19.3 19.3 

 26. จํานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

ล้านบาท 10 11 12 13 14 15 

F. 3. การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้ 27. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 35 40 40 40 40 
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แบบฟอร์มที่ 3 การกําหนดผู้รับผิดชอบ (OS Matrix : O = Owner ผู้รบัผิดชอบหลัก S = ผู้สนับสนุนให้ผู้รบัผิดชอบหลักบรรลุวัตถุประสงค)์ 
 

OS Matrix / หน่วยงาน* ตัวชี้วัด (27) โครงการ/กิจกรรม (26) งบประมาณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การให้บริการ 

1. โครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

 o s s s s s s s s s s s s s s s s s 

2. ร้อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการ 

2. โครงการทบทวนกระบวนงาน  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

3. ร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ 

2. โครงการทบทวนกระบวนงาน (ต่อ)  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

4. ร้อยละของจํานวนงานที่เสร็จทันตาม
กําหนด 

3. ติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

4. โครงการสํารวจความพึงพอใจ  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

6. จํานวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

5. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

7. จํานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน 6. โครงการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนางาน 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

8. จํานวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสําเร็จ 7. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  s s s s s s s s s s s o s s s s s s 
9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยา
เขตบางเขน 

8. โครงการสํารวจความพึงพอใจ  s s s s s s s s o s s s s s s s s s 

10. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง 9. พัฒนาระบบการจราจรพื้นที่ 
     ส่วนกลาง มก. 

 s s s s s s s s o s s s s s s s s s 

 

* หน่วยงาน 1. สํานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ้าหน้าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ์ 9. กองยานพาหนะฯ  
10. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. สํานักงานตรวจสอบภายใน 13.สํานักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. สํานักงานทรัพย์สิน 16. สํานักงานบริการวิชาการ 17. สํานักการกีฬา  
18. ศูนย์การศึกษานานาชาติ 
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OS Matrix / หน่วยงาน* ตัวชี้วัด (27) โครงการ/กิจกรรม (26) งบประมาณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
11. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลดลง 10. พัฒนาระบบการรักษาความ 

ปลอดภัยอาคารและพื้นที่ 
ส่วนกลาง มก. 

 s s s s s s s s o s s s s s s s s s 

12. กระบวนการและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

11. จัดทําแผนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

 s s o s s s s s s s s s s s s s s s 

13. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะ 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะ 

 s s o s s s s s s s s s s s s s s s 

14. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด  

13. กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

15. ร้อยละของบุคลากรประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

14. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําผลงาน
เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 s s o s s s s s s s s s s s s s s s 

16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ 

15. กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

17. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารจัดการ 

16. โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศ 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

18. จํานวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้
ในการบริหาร 

17. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

 

* หน่วยงาน 1. สํานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ้าหน้าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ์ 9. กองยานพาหนะฯ                       
10. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. สํานักงานตรวจสอบภายใน 13.สํานักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. สํานักงานทรัพย์สิน 16. สํานักงานบริการวิชาการ 17. สํานักการกีฬา               
18. ศูนย์การศึกษานานาชาต ิ
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OS Matrix / หน่วยงาน* ตัวชี้วัด (27) โครงการ/กิจกรรม (26) งบประมาณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19. ระดับความสําเร็จในการนํา
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

18. การนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

20. จํานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สําเร็จ  19. โครงการวิจัยสถาบัน  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
21. จํานวนชิ้นงานที่นําไปพัฒนาในการ
ทํางาน 

20. ติดตามผลการนํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

22. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้
เงินไม่เกินวงเงินของโครงการทั้งหมด 

21. รายงานการเงินตามที่กําหนด 
 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

23. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
ค้างสัญญาเงินยืมตามเวลาที่กําหนด 

22. คืนเงินยืมตามที่เวลากําหนด  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

24. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 

23. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการ 

 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

25. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้
สาธารณูปโภค 

24. โครงการประหยัดพลังงาน  s s s s o s s s s s s s s s s s s s 

26. จํานวนงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได้จาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

25. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

27. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น 26. การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้
เกิดรายได้ 

 s s s s s s s s s s s s s s o s s s 

 

* หน่วยงาน 1. สํานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ้าหน้าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ์ 9. กองยานพาหนะฯ                       
10. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. สํานักงานตรวจสอบภายใน 13.สํานักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. สํานักงานทรัพย์สิน 16. สํานักงานบริการวิชาการ 17. สํานักการกีฬา               
18. ศูนย์การศึกษานานาชาต ิ
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แบบฟอร์มที่ 4 การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (12) กลยุทธ์ (8) ตัวชี้วัด (28) โครงการ/กิจกรรม (27) 
1. การพัฒนาบุคลากรในด้าน

ทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพให้
เป็นไปตามสมรรถนะ 

L. 1. การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการและกลไกใน 
    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
    เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว้ 
    ให้บุคลากรมีคุณภาพและ 
     ประสิทธิภาพ 

1. กระบวนการและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร) 

1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

  2.  พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด 
    ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
    ตามสมรรถนะ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 

   3.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
    ต่อบุคลากรทั้งหมด (มก.3.5) 

3. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา     
บุคลากร 

   4. ร้อยละของบุคลากรประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
   ชํานาญการพิเศษ 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําผลงาน 
เพื่อขอตําแหน่งชํานาญการพิเศษ 

2. การสนับสนุนการบริหาร
จัดการทั่วไป 

C. 1. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการ 

3. พัฒนากระบวนการทํางานในด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  

5.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ในการให้บริการ 

5. โครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

 F. 1. การควบคมุต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

4. บริหารจัดการการเงินให้มี 
    ประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละของโครงการที่ใช้เงินไม่เกินวงเงิน 
    ของโครงการทั้งหมด 

6. รายงานการเงินตามที่กําหนด 

   7. ร้อยละของจํานวนโครงการที่ไม่ค้างสัญญา
เงินยืมตามเวลาที่กําหนด 

7. คืนเงินยืมตามเวลาที่กําหนด 

   8. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
(มก. 4.2) 

8. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ 
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการ 

 F.2. การบริหารงบประมาณ
และการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

 9. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้
สาธารณูปโภค 

9. โครงการประหยัดพลังงาน 

   10. จํานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้
จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

10. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (12) กลยุทธ์ (8) ตัวชี้วัด (28) โครงการ/กิจกรรม (27) 
   11. ร้อยละของอัตราการลดการใช้วัสดุ

สิ้นเปลืองในหน่วยงาน 
11. ลดค่าใช้จ่ายจาการใช้วัสดุ

สิ้นเปลือง 
2. การสนับสนุนการบริหาร

จัดการทั่วไป (ต่อ) 
I. 1. การลดรอบและระยะเวลา

การทํางาน 
5.  พัฒนากระบวนการทํางานใน
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  

12. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลา 
      การให้บริการ (ก.พ.ร.) (มก.6.1) (ระดับ 
      ความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง 
      กระบวนการดําเนินงาน) 

12. โครงการทบทวนกระบวนงาน 
 

   13 .ร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ (ก.พ.ร.) (มก.6.1) (ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน) 

 

 I. 2. กระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 14. ร้อยละของจํานวนงานที่เสร็จทันตาม  
      กําหนด  

13. ติดตามผลการดําเนินงาน 
      อย่างต่อเนื่อง 

   15.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
       กระบวนงานการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ (มก. 2.2) 

14. โครงการสํารวจความพึงพอใจ 
     ในกระบวนงานการทํางานที ่
      มีประสิทธิภาพ 

   16. จํานวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ 
      ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

15. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
      ในการปฏิบัติงาน 

   17. จํานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 16. โครงการนวัตกรรมเพื่อ 
      พัฒนาการปฏิบัติงาน 

 I. 3. การพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง 

 18. จํานวนเรื่องที่การบริหารความเสี่ยงสําเร็จ 
สกอ.๗.๔ ระบบการบริหารความเสี่ยง) 

17. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 I. 4. ระบบพัฒนากายภาพและ
บํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

 19. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยา
เขตบางเขน 

18. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ของวิทยาเขตบางเขน 

   20. ร้อยละอุบัติเหตุที่ลดลง 
 

19. โครงการพัฒนาระบบ 
การจราจรพื้นที่ส่วนกลาง มก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (12) กลยุทธ์ (8) ตัวชี้วัด (28) โครงการ/กิจกรรม (27) 
   21. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลงลง 20. โครงการพัฒนาระบบการรักษา 

      ความปลอดภัยอาคารและพื้นที่ 
      ส่วนกลาง มก. 

2. การสนับสนุนการบริหาร
จัดการทั่วไป (ต่อ) 

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู้ 

6. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
ความรู้ภายในหน่วยงาน 

22. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ 

21. กิจการการจัดความรู้ใน 
     หน่วยงาน 

 L. 3. ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการ 

7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

23. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  22. โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศ 

   24. จํานวนฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้ในการ
บริหาร 

23. กิจกรรมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหาร 

   25. ระดับความสําเร็จในการนําสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

24. การนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฎิบัติงาน 

 L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนางาน 

 26. จํานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สําเร็จ 25. โครงการวิจัยสถาบัน 

   27. จํานวนชิ้นงานที่นําไปพัฒนาการทํางาน 26. ติดตามผลการนํางานวิจัยไปใช้ 
     ประโยชน์ 

3. การสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านทรัพย์สิน 

F. 3. การบริหารทรัพย์สิน
เพื่อให้เกิดรายได้ 

8. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 

28.  ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น 27. การบริหารจัดการทรัพย์สิน 
      เพื่อให้เกิดรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     20 

 

แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  2555 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทาํแผนการปฏิบัติราชการ 4 ในรอบปีงบประมาณ 2555  ดังนี้ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณว์ิชาชีพใหเ้ป็นไปตามสมรรถนะ 

เป้าประสงค์ (1)  ตัวชี้วัด (4) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม 
(4) ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

L.1. การพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ระบบการพัฒนา
บุคลากร (สกอ.2.4 ) 

ข้อ 1. การจัดทําระบบ
พัฒนาบุคลากร 

1.มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เชิงประจักษ์ 
2.มีการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตามแผน 
3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
4.มีระบบติดตามให้บุคลากรนําความรู้
และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรและควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ 
6.มีการประเมินผลสําเร็จของแผน 
7.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

  กองยานพาหนะฯ 3 

L.1. การพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะ  

ร้อยละ 2. โครงการพัฒนา
บุคลากรตาม
สมรรถนะ 

1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
2. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 80 

L.1. การพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาต่อ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
(มก.3.5)  

ร้อยละ 3. กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากร 

1. จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
2. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 80 
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เป้าประสงค์ (1)  ตัวชี้วัด (4) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม 
(4) ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

L.1. การพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง  

4. ร้อยละของบุคลากร
ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
-เชี่ยวชาญพิเศษ 
-เชี่ยวชาญ 
-ชํานาญการพิเศษ 
-ชํานาญการ 
-ชํานาญงานพิเศษ 
-ชํานาญงาน 

ร้อยละ  4.โครงการพัฒนา
บุคลากรประจําที่
ดํารงตําแหน่ง 
-เชี่ยวชาญพิเศษ 
-เชี่ยวชาญ 
-ชํานาญการพิเศษ 
-ชํานาญการ 
-ชํานาญงานพิเศษ 
-ชํานาญงาน 

1. จํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ขอตาํแหน่งทั้งหมด 
2. จํานวนบุคลากรที่มีตําแหน่ง 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 40 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการบริหารจดัการทั่วไป   

เป้าประสงค์  (12) ตัวชี้วัด (23) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
(23)  ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

C.1. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการ
ให้บริการ  

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในการ
ให้บริการ  

ค่าเฉลี่ย  
(5 คะแนน) 

1.โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ  

    กองยานพาหนะฯ >3.5 

F.1. การควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ  

2. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ใช้เงินไม่เกิน
วงเงินของโครงการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 2. การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย
ของโครงการ/
กิจกรรมการ
ให้บริการ  

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ที่มีการขออนุมัติวงเงินเพื่อใช้ในการ
ดําเนินงาน 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใช้
วงเงินไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ขอ้ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1 

กองยานพาหนะฯ 85 

F.1. การควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ  

3. ร้อยละของการลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 3. โครงการ
ประหยัดพลังงาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. ค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค
ในรอบปีปัจจุบัน 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ ) - (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 2)× 
100 ÷ (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 2 

F.1. การควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ  

4. จํานวนงบประมาณที่
สามารถประหยัดได้จาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ล้านบาท 4. โครงการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

1. รายได้และหน่วยงานขอยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมฯ ปีที่ผ่านมา  
2. รายได้และหน่วยงานขอยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมฯ ในรอบปีปัจจุบัน 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) - (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 2)× 
100 ÷ (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 5 



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     23 

 

เป้าประสงค์  (12) ตัวชี้วัด (23) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
(23)  ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

F.1. การควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ  

5. ร้อยละของอัตราการ
ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

ร้อยละ  5. โครงการลด
การใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง 

1. ค่าใช้จ่ายในการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ในหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา 
2. ค่าใช้จ่ายในการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ในหน่วยงานในรอบปีปัจจุบัน 
 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) -(ข้อมูลที่
ต้องการข้อ )× 
100 ÷ (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 5 

F.2. การบริหาร
งบประมาณ และการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ  

6. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมการที่ใช้เงินไม่
เกินวงเงินของโครงการ
ทั้งหมด  

ร้อยละ 6. รายงานการเงนิ
ที่กําหนด 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ทั้งหมดที่ขออนุมัติวงเงินเพื่อใช้ใน
การดําเนินงาน 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ทั้งหมดที่ใช้เงินไม่เกินวงเงินที่ 
ขออนุมัติ 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 85 

F.2. การบริหาร
งบประมาณ และการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ  

7. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ค้างสัญญา
เงินยืมตามเวลาที่
กําหนด 

ร้อยละ  7. คืนเงินยืมตาม
เวลาที่กําหนด 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ที่ดําเนินการยืมเงินเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ค้าง
สัญญาเงินยืมตามเวลาที่กําหนด 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 85 

I.2. กระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ 

8. ร้อยละของจํานวน
งานที่เสร็จทันตาม
กําหนด 

ร้อยละ 8. ติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 1. จํานวนงานทัง้หมดที่ดําเนินการ  
2. จํานวนงานที่สามารถดําเนินการ
ได้ทันตามกําหนด 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 80 



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     24 

 

เป้าประสงค์  (12) ตัวชี้วัด (23) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
(23)  ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

I.2. กระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ 

9. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
กระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ (มก.๒.๒) 

ค่าเฉลี่ย  
(5 คะแนน) 

 9. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
กระบวนการ
ทํางาน 

    กองยานพาหนะฯ >3.5 

I.2. กระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ 

10. จํานวนนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนางาน 

ชิ้นงาน 10. โครงการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนางาน  

    กองยานพาหนะฯ 1 

I.2. กระบวนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ 

11. จํานวน กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข 

เรื่อง  11. ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงาน 

    กองยานพาหนะฯ 1 

I.3. การพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง 

12. จํานวนเรื่องที่
บริหารความเสี่ยงสําเร็จ
(สกอ.7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง) 

เรื่อง 12. การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง  

    กองยานพาหนะฯ 1 

I.4. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

13. ระดับความพึงพอใจ
ภูมิทัศน์ของวิทยาเขต
บางเขน 

ค่าเฉลี่ย  
(5 คะแนน) 

13. โครงการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของวิทยา
เขตบางเขน 

ข้อมูลหลักจากกองยานพาหนะฯ   กองยานพาหนะฯ >3.5 



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     25 

 

เป้าประสงค์  (12) ตัวชี้วัด (23) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
(23)  ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

I.4. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

14. ระดับความสําเร็จใน
การซ่อมบํารุงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ  14. การ
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ซ่อมบํารุงที่กําหนดไว้ในแผน 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ซ่อมบํารุงที่สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 
 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 80 

I.4. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

15. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
แผนการบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์  

ร้อยละ 15. การบํารุงรักษา
ครุภัณฑ์  

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
แผน 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 2) × 100 ÷ 
(ข้อมูลที่ต้องการ
ขอ้ 1) 

กองยานพาหนะฯ 80 

I.4. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

16. ร้อยละอุบัติเหตุที่
ลดลง 

ร้อยละ 16. โครงการ
พัฒนาระบบ
การจราจรพื้นที่
ส่วนกลาง มก.  

1. จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่ส่วนกลางมก.ในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่ส่วนกลางมก.ในรอบ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) -(ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 2)× 
100 ÷ (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 6 



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     26 

 

เป้าประสงค์  (12) ตัวชี้วัด (23) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
(23)  ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

I.4. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

17. ร้อยละของ
ทรัพย์สินที่สูญหายลดลง

ร้อยละ 17. โครงการ
พัฒนาระบบการ
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
และพื้นที่ส่วนกลาง 
มก.  

1. จํานวนครั้งของการเกิดเหตุ
ทรัพย์สินสูญหายภายในพื้นที่
ส่วนกลางมก.ในรอบปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 
2. จํานวนครั้งของการเกิดเหตุ
ทรัพย์สินสูญหายภายในพื้นที่
ส่วนกลางมก.ในรอบปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) -(ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 2)× 
100 ÷ (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 6 

I.4. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

18. จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการวันพัฒนาฯ  

คน 18. โครงการวัน
พัฒนาและปลูก
ต้นไม้ มก. 

  กองยานพาหนะฯ 15,000 

I.4. ระบบพัฒนากายภาพ
และบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

19. จํานวนโครงการ
พัฒนากายภาพ 

โครงการ 19. โครงการวิทยา
เขตสีเขียว KU 
GREEN CAMPUS 

  กองยานพาหนะฯ 5 

L.3. ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
บริหารจัดการ 

20. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการระบบ
สารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ย  
(5 คะแนน) 

 20. โครงการ
สํารวจความพึง
พอใจในระบบ
สารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้
บริการระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน (เช่น การใช้บริการจาก
เว็บไซด์หน่วยงาน เป็นต้น) 

  กองยานพาหนะฯ >3.6 

        



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     27 

 

เป้าประสงค์  (12) ตัวชี้วัด (23) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
(23)  ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

L.3. ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
บริหารจัดการ 

21. จํานวนของ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อ
ใช้ในการบริหาร  

ฐาน 21. กิจกรรม
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหาร 

จํานวนงาน/ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

  กองยานพาหนะฯ 10 

L.4. การวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนางาน 

22. จํานวนชิ้นงานวิจัย
สถาบันที่สําเร็จ  

เรื่อง 22. โครงการวิจัย
สถาบัน 

    กองยานพาหนะฯ 1 

L.4. การวิจัยสถาบันเพื่อ
พัฒนางาน 

23. จํานวนชิ้นงานที่
นําไปพัฒนาในการ
ทํางาน 

เรื่อง 23. ติดตามผลการ
นํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

    กองยานพาหนะฯ 2 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารจดัการด้านทรพัยส์ิน    

เป้าประสงค์  (12) ตัวชี้วัด (1) หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
(1)  ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการคํานวณ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 

 
เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ) 
2555 

F.3. การบริหารทรัพย์สิน
เพื่อให้เกิดรายได้ 

1. ร้อยละของเงินรายได้
ที่เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 1. การบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
เพื่อให้เกิดรายได้  

1. เงินรายได้ในรอบปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
2. เงินรายได้ในรอบปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 

(ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อ 1) - (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 2) × 
100 ÷ (ข้อมูลที่
ต้องการข้อ 1) 

กองยานพาหนะฯ 5 

 
 



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     28 

 

ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามสมรรถนะ 
 

การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ (1) 

 
 

ตัวชี้วัด (4) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(4) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

ต่ํา
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

ตร
งต

าม
เป

้าห
มา

ย 

สูง
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

แนวทางพัฒนา/
ปรับปรุง (กรณี

ผลการดําเนินงาน
ต่ํากว่าเป้าหมาย 

L.1. การพัฒนา
บุคลากรตาม
สมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. กระบวนการและกลไก
การบริหารทรัพยากรมนษุย์
เพื่อพัฒนา และธาํรงไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (สกอ.2.4 
ระบบการพัฒนาบุคลากร) 

กองยานพาหนะฯ 1. การจดัทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1. มีแผนการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากรเชงิประจักษ ์
2. มีการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรตามแผน 
3. มีสวัสดิการเสรมิสรา้ง
สุขภาพที่ด ี
4. มีระบบติดตามให้
บุคลากรนําความรู้และ
ทักษะมาใชใ้นการปฏิบัติงาน 
5. มีการให้ความรูด้้าน
จรรยาบรรณบุคลากรและ
ควบคุมดูแลให้ปฏิบัต ิ
6. มีการประเมินผลสําเร็จ
ของแผน 
7. มีการนาํผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 
 

ระดับ 3 6     

 



 

   
รายงานประจําปีงบประมาณ 2555   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี :     29 

 

การบรรลุผล 
( ) 

 
 

เป้าประสงค์ (1) 

 
 

ตัวชี้วัด (4) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(4) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

ต่ํา
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

ตร
งต

าม
เป

้าห
มา

ย 

สูง
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

แนวทาง
พัฒนา/

ปรับปรุง (กรณี
ผลการ

ดําเนินงานต่ํา
กว่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะ 

กองยานพาหนะฯ 2. โครงการพัฒนา
บุคลากรตาม
สมรรถนะ 

1. จาํนวนบุคลากรทั้งหมด 
457 คน 
2. จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา ตามสมรรถนะ 
จํานวน 442 คน 

ร้อยละ 80 96.71 

 

 

 
 
 
 

  

3. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาต่อจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 

กองยานพาหนะฯ 3. กจิกรรมส่งเสรมิ
การพัฒนาบุคลากร 

1. จาํนวนบุคลากรทั้งหมด 
457 คน 
2. จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา ตามสมรรถนะ 
จํานวน 442 คน 

ร้อยละ 80 96.71     

 4. ร้อยละของบุคลากร
ประจําที่ดาํรงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

กองยานพาหนะฯ 4. ส่งเสริมให้บุคลากร
จัดทําผลงานเพื่อขอ
ตําแหน่งวิชาการ 

1. จาํนวนบุคลากรที่มี
คุณสมบตัิขอตาํแหน่ง
ชํานาญการพิเศษ 
ทั้งหมด 22 คน 
2. จาํนวนบุคลากรที่มี
ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ 
ทั้งหมด 12 คน 

ร้อยละ  40 54.54     
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการบริการจัดการทั่วไป 
 

การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ตัวชี้วัด (23) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม  

(23) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

ตร
งต

าม
เป

้าห
มา

ย 

สูง
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

แนวทาง
พัฒนา/

ปรับปรุง (กรณี
ผลการ

ดําเนินงานต่ํา
กว่าเป้าหมาย 

C.1. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิารในการ
ให้บริการ 

1. ระดับความพงึพอใจ
ของผู้รบับริการในการ
ให้บริการ  

กองยานพาหนะฯ 1. โครงการ
สํารวจความพงึ
พอใจในการ
ให้บริการ 

ข้อมูลหลักจากกลุม่งานฯ ค่าเฉลี่ย 
(5คะแนน)

>3.5 3.93     

F.1. การควบคุมตน้ทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ให้บรกิารที่มี
การวิเคราะหต์้นทุนต่อ
หน่วย 

กองยานพาหนะฯ 2. การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหนว่ย
ของโครงการ/
กิจกรรมที่
ให้บริการ 

1. จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่
ให้บริการทั้งหมด จํานวน 
 45 โครงการ 
2. จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่
บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย จํานวน 45 โครงการ  
 

ร้อยละ 85 100     

F.1. การควบคุมตน้ทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละของการลด
ค่าใช้จา่ยในการใช้
สาธารณูปโภค 

กองยานพาหนะฯ 3. โครงการ
ประหยัดพลงังาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการใช้
สาธารณูปโภคในรอบ
ปีงบประมาณทีผ่่านมา 
38,588,645 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการใช้
สาธารณูปโภคในรอบปีปัจจุบัน 
40,812,151 บาท 

ร้อยละ 2.0 -5.76    ไม่สามารถ
ประหยัด
งบประมาณได้
เนื่องจากมกีาร
การเรียนการสอน
ภาคพิเศษในวัน
เสาร-์อาทิตย์ 
และช่วงเย็นในวัน
จันทร-์ศุกร์ 
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การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ตัวชี้วัด (23) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม (23) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

ตร
งต

าม
เป

้าห
มา

ย 

สูง
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

แนวทาง
พัฒนา/

ปรับปรุง (กรณี
ผลการ

ดําเนินงานต่ํา
กว่าเป้าหมาย 

F.1. การควบคุมตน้ทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ  

4. จาํนวนงบประมาณที่
สามารถประหยัดได้จาก
การใช้ทรัพยากรรว่มกัน 

กองยานพาหนะฯ 4. โครงการใช้
ทรัพยากรรว่มกัน 

1. รายได้และหน่วยงานขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนยีมฯ ปีที่ผา่น
มา 29,928,784 บาท 
2. รายได้และหน่วยงานขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนยีมฯ ปี
ปัจจบุัน 43,014,133 บาท 

ล้านบาท  5 13.09     

F.1. การควบคุมตน้ทุน
และค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ  

5. ร้อยละของอัตราการ
ลดใช้วสัดสุิ้นเปลอืง 

กองยานพาหนะฯ 5. โครงการลด
การใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง 

1. ค่าใช้จ่ายในการใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองในหน่วยงานในรอบปี
ปีงบประมาณทีผ่่านมาจาํนวน
เงิน 85,680 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองในหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณปัจจบุัน จาํนวน
เงิน 70,850 บาท 

ร้อยละ 5 17.3     

F.2. การบรหิาร
งบประมาณและ
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ใช้เงินไม่เกิน
วงเงินของโครงการ
ทั้งหมด 

กองยานพาหนะฯ 6. รายงาน
การเงินตามที่
กําหนด 

1. จาํนวนโครงการ/กจิกรรม
ทั้งหมดที่มกีารขออนุมัติวงเงิน
เพื่อใช้ในการดําเนนิงาน 
 45 โครงการ 
2. จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่
ใช้เงินไม่เกินวงเงนิที่ขออนุมัติ 
45 โครงการ 

ร้อยละ 85 100     
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การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ตัวชี้วัด (23) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม (23) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

ตร
งต

าม
เป

้าห
มา

ย 

สูง
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

แนวทาง
พัฒนา/

ปรับปรุง (กรณี
ผลการ

ดําเนินงานต่ํา
กว่าเป้าหมาย 

F.2. การบรหิาร
งบประมาณและ
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่ค้างสญัญา
เงินยืมตามเวลาที่กําหนด 

กองยานพาหนะฯ 7.คืนเงินยืมตาม
เวลาที่กําหนด 

1. จาํนวนโครงการ/กจิกรรม
ทั้งหมดที่ดาํเนินการยืมเงินเพือ่
ใช้ในการดาํเนินงาน 3 โครงการ 
2. จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่
ไม่ค้างสัญญาเงินยืมตามเวลาที่
กําหนด 3 โครงการ 

ล้านบาท 85 100     

F.2. การบรหิาร
งบประมาณและ
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

8. ร้อยละของจาํนวนงาน
ที่เสร็จทันตามเวลาที่
กําหนด 

กองยานพาหนะฯ 9. ติดตามผล
การดาํเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. จํานวนงานทั้งหมดที่
ดําเนินการ 45 โครงการ 

2.  จํานวนงานที่สามารถ
ดําเนินการได้ทันตามเวลาที่
กําหนด 40 โครงการ 

ร้อยละ 80 88.88     

I.2. กระบวนการ
ทํางานที่มปีระสิทธิภาพ 

9. ระดับความพงึพอใจ
ของผู้รบับริการใน
กระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ (มก.2.2) 

กองยานพาหนะฯ  9. โครงการ
สํารวจความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบรกิารใน
กระบวนการ
ทํางาน 

 ค่าเฉลี่ย 
(5คะแนน)

>3.5 3.93     

I.2. กระบวนการ
ทํางานที่มปีระสิทธิภาพ 

10. จํานวนนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนางาน 

กองยานพาหนะฯ 10.โครงการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนางาน 

 ชิ้นงาน 1 2     
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การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ตัวชี้วัด (23) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม (23) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

ตร
งต

าม
เป

้าห
มา

ย 

สูง
กว่

าเป
้าห

มา
ย 

แนวทาง
พัฒนา/

ปรับปรุง (กรณี
ผลการ

ดําเนินงานต่ํา
กว่าเป้าหมาย 

I.2. การบรหิาร
งบประมาณและ
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

11. จํานวนกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการปรบัปรุงแก้ไข 

กองยานพาหนะฯ 11. ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน 

 เรื่อง 1 2     

I.3. การพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

12. จํานวนเรื่องทีบ่ริหาร
ความเสี่ยงสาํเร็จ(สกอ.7.4 
ระบบบริหารความเสี่ยง) 

กองยานพาหนะฯ 12. การจัดทํา
แผนบรหิารความ
เสี่ยง  

 เรื่อง 1 1     

I.4. ระบบพัฒนา
กายภาพและ
บํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

13. ระดับความพงึพอใจ
ภูมิทัศน์ของวิทยาเขต
บางเขน 

กองยานพาหนะฯ 13. โครงการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของ
วิทยาเขตบางเขน

 ค่าเฉลี่ย 
(5คะแนน)

>3.5 3.93     

I.4. ระบบพัฒนา
กายภาพและ
บํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

14. ระดบัความสาํเร็จใน
การซ่อมบํารงุตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

กองยานพาหนะฯ 14. การ
บํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

1. จาํนวนโครงการ/กจิกรรม
การซ่อมบํารงุที่กาํหนดไวใ้น
แผน 8 โครงการ 
2. จาํนวนโครงการ/กจิกรรม
การซ่อมบํารงุที่สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
 8 โครงการ 

ร้อยละ 80 100     
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การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ตัวชี้วัด (23) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม (23) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว่

าเป
้าห
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งต

าม
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้าห
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ย 

สูง
กว่
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้าห
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ย 

แนวทาง
พัฒนา/

ปรับปรุง (กรณี
ผลการ

ดําเนินงานต่ํา
กว่าเป้าหมาย 

I.4. ระบบพัฒนา
กายภาพและ
บํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

15. รอ้ยละของอบุัติเหตุที่
ลดลง 

กองยานพาหนะฯ 15. โครงการ
พัฒนาระบบ
การจราจรพื้นที่
ส่วนกลาง มก. 

1. จาํนวนอบุัติเหตุที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่สว่นกลาง มก. ใน
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
จํานวน 28 ครั้ง 
2. จาํนวนอบุัติเหตุที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่สว่นกลาง มก. ใน
รอบปีงบประมาณปัจจบุัน 
จาํนวน 26 ครั้ง 

ร้อยละ  6 7.14     

I.4. ระบบพัฒนา
กายภาพและ
บํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

16. รอ้ยละของทรัพย์สิน
ที่สูญหายลดลง 

กองยานพาหนะฯ 16. โครงการ
พัฒนาระบบการ
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
และพื้นที่
ส่วนกลาง มก. 

1. จาํนวนครัง้ของการเกิดเหตุ
ทรัพย์สินสูญหายภายในพื้นที่
ส่วนกลาง มก. ในรอบ
ปีงบประมาณทีผ่่านมา 30 ครั้ง 
2. จาํนวนครัง้ของการเกิดเหตุ
ทรัพย์สินสูญหายภายในพื้นที่
ส่วนกลาง มก. ในรอบ
ปีงบประมาณปัจจบุัน 28 ครั้ง 

ร้อยละ 6 6.66     

I.4. ระบบพัฒนา
กายภาพและ
บํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

17. จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เข้ารว่ม
โครงการพัฒนาฯ 

กองยานพาหนะฯ 17. โครงการวัน
พัฒนาและปลูก
ต้นไม้ มก. 

 คน 15,000 21,524     

I.4. ระบบพัฒนา
กายภาพและ
บํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

18. จํานวนโครงการ
พัฒนากายภาพ 

กองยานพาหนะฯ 18. โครงการ
วิทยาเขตสีเขียว 
KU GREEN 
CAMPUS 

 โครงการ 5 7     
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การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ 

 
 

ตัวชี้วัด (23) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม (23) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
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แนวทาง
พัฒนา/

ปรับปรุง (กรณี
ผลการ

ดําเนินงานต่ํา
กว่าเป้าหมาย 

L.3. ระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารจดัการ 

19. ระดบัความพงึพอใจ
ของผู้รบับริการระบบ
สารสนเทศ 

กองยานพาหนะฯ 19. โครงการ
สํารวจความพงึ
พอใจในระบบ
สารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้
บริการระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน (เช่น การใช้บริการ
จากเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
เป็นต้น) 

ค่าเฉลี่ย 
(5คะแนน)

>3.6 3.7     

L.3. ระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารจดัการ 

20. จํานวนฐานขอ้มูลที่
พัฒนาเพื่อใชใ้นการ
บริหาร 

กองยานพาหนะฯ 20. กิจกรรม
ฐานข้อมูลเพือ่ใช้
ในการบรหิาร 

จํานวนงาน/ข้อมลูที่มีการ
รวบรวมไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ใน
การปฏบิัติงาน 

ฐาน 10 10     

L.4. การวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนางาน  

21. จํานวนชิ้นงานวิจัย
สถาบันที่สําเรจ็ 

กองยานพาหนะฯ 21. โครงการ 
วิจัยสถาบัน 

 เรื่อง 1 1     

L.4. การวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนางาน  

22. จํานวนชิ้นงานที่นําไป
พัฒนาในการทาํงาน 

กองยานพาหนะฯ 22. ติดตามผล
การนาํงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

 เรื่อง 2 3     
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 

การบรรลุผล ( ) 
 

เป้าประสงค์ (1) 

 
 

ตัวชี้วัด (1) 

 
 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(1) 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

หน่วยนับ

 
 

เป้าหมาย

 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

ต่ํา
กว่

าเป
้าห
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ย 

ตร
งต
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เป

้าห
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ย 

สูง
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ย 

แนวทางพัฒนา/
ปรับปรุง (กรณี

ผลการดําเนินงาน
ต่ํากว่าเป้าหมาย 

 

F.3. การบรหิารทรัพย์สิน
เพื่อให้เกิดรายได ้

1. ร้อยละของเงินรายได้
ที่เพิ่มขึ้น 

กองยานพาหนะฯ 1. การบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อให้เกดิ
รายได ้

1. เงินรายไดใ้นรอบ
ปีงบประมาณทีผ่่านมา 
23,599,740 บาท 
2. เงินรายไดใ้นรอบ
ปีงบประมาณปัจจบุัน 
27,485,329 บาท 

ร้อยละ 5 16.46     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพให้ 
                              เป็นไปตามสมรรถนะ 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ศึกษาต่อ ประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรอบรู้ และนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสรุปผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรใหมทุ่กสาย 
กลุ่มเป้าหมาย 1.  พนักงานมหาวิทยาลัย 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
3. พนักงานราชการ 

วัตถุประสงค ์ 1 .  เพื่ อ ให้ บุคลากรไ ด้มี โอกาส เรี ยนรู้ น โยบาย  และทิศทางการบริหารจั ดการ        
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรู้และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตระหนัก
ถึงความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของตน โอกาสความก้าวหน้า สิทธิสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับจาก
มหาวิทยาลัยฯ ได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้ร่วมงาน สร้างเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันกับองค์กร มี
ความสามัคคี และเป็นประโยชน์ต่อการร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจ 
 2.  บุคลากรใหม่ได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามสายงานมากขึ้น 
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการ
ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการ 

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

จํานวน(คน) 

ผลการดําเนนิการพัฒนา
บุคลากร 

จํานวน(คน) 

1 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 5 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทุกสายงาน 
วัตถุประสงค์ 1 .  เพื่ อ ให้ บุคลากรไ ด้มี โอกาส เรี ยนรู้ น โยบาย  และทิศทางการบริหารจั ดการ        
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรู้และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตระหนัก
ถึงความสําคัญของบทบาทและหน้าที่ของตน โอกาสความก้าวหน้า สิทธิสวัสดิการต่างๆที่พึงได้รับจาก
มหาวิทยาลัยฯ ได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้ร่วมงาน สร้างเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันกับองค์กร มี
ความสามัคคี และเป็นประโยชน์ต่อการร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจ 
 2. บุคลากรได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามสายงานมากขึ้น 
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการ
ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการ 

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

จํานวน(คน) 

ผลการดําเนนิการ
พัฒนาบุคลากร 
จํานวน(คน) 

1 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและ 
ช่วยวิชาการ 50 72 

2 โครงการสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที ่ 300 335 

3 โครงการทําบุญวันเกษียณอายุราชการและวันแห่ง
การสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะฯ 300 304 

4 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 300 443 

5 โครงการทําบุญถวายสังฆทานและศึกษาดูงาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 28 34 

6 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทร ี 20 26 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงาน 5 ปี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรท่ีมีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถในการสร้าง
ศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และบุคคลทั่วไป 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ตระหนักในความสําคัญของบทบาทและภารกิจของ
ผู้นํา มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาทางการบริหารอย่างเพียงพอที่จะสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
สําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
 3. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการองค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการ 

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

จํานวน(คน) 

ผลการดําเนนิการ
พัฒนาบุคลากร 
จํานวน(คน) 

1 โครงการรางวัลคุณภาพ มก. 5 5 
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 2 2 
3 โครงการประชุม/สัมมนาการประกันคุณภาพ 3 5 
4 โครงการประชุม/สัมมนาการบริการความเสี่ยง 2 2 
5 โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสํานักงานอธิการบดี 12 12 

6 โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน 3 3 

7 ศึกษาดูงานพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและ
ด้านสวัสดิการ สําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหาร 
 2. บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเสริมสร้างผู้บริหารและบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่แต่ละคน 
  2. เพื่อเสริมสรา้งจิตสํานึกรักองค์กร มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด 
  3. เพื่อเสริมสรา้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์กร และความพึงพอใจในการทํางาน 
  4. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรอย่างเหมาะสมตามสายงาน 
  6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตําแหน่ง และความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการ 

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

จํานวน(คน) 

ผลการดําเนนิการพัฒนา
บุคลากร 

จํานวน(คน) 

1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิบุคลาการ          
(ลาศึกษาต่อ) 10 15 

2 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ    
การบริหารบุคคล ประจําปี 2555 3 5 

3 โครงการสัมมนาการจัดทําระบบ ERP มก. 5 6 
4 การศึกษาดูงานในโครงการวิทยาเขตสีเขียว 1 1 

5 โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร         
ประจําปี 2555 9 9 

6 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 7 7 
7 โครงการถ่ายทอดความรู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ 9 9 

8  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 2 2 

9 โครงการพัฒนาความคิดนอกกรอบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 8 8 

10 นโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทํา
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 2 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 

พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทั่วไปในการให้การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีเกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีความพึงพอใจต่อ
การบริการด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบด้วย 

การจัดทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
  งานบริหารและธุรการ ดําเนินการทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแล รักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
เกิดความปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากร ซึ่งได้ดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยและประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบัตร
อนุญาตผ่านเข้า-ออก  เป็นเงิน 248,350 บาท จากการให้บริการทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก  และบัตรอนุญาต
สําหรับรถจักรยานยนต์  
 

ประเภท จํานวน 
รถยนต ์  
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  206 
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์   651 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  224 
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 1,534 
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลยัฯ อนุญาต  194 
รถจักรยานยนต์  
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    8 
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     1 
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ประเภทผู้ใช้บริการบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก.

บุคลากร มก. บุคลากร กษ. นสิิต มก. ผู้ปกครอง บุคคลภายนอก
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 โครงการวนัพฒันาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจําปี 2555   
   กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจําปี 2555 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ . 2555 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม               
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี  สร้างจิตสํานึกของบุคลากร และ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การ
ปลูกต้นไม้ และการบํารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยมหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสําคัญของความร่มรื่นของ
ต้นไม้  ความสะอาดของอาคารและสถานที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความร่มรื่นสวยงาม  
สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้งบอุดหนุนทั่วไป      
เป็นเงิน 387,000 บาท  และจ่ายจริงเป็นเงิน 312,911.25 บาท และได้รับบริจาคเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด เป็นเงิน 20,000 บาท ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด เป็นเงิน 
3,000 บาทและ KU HOME เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเงินของส่วนกลางที่ใช้สนับสนุน เป็นเงิน 340,911.25 บาท 
ซึ่งดําเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย จัดเตรียมอาหาร น้ําด่ืม ให้กับผู้ร่วมพัฒนา
ในพื้นที่ส่วนกลาง จัดเตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนา ทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมผลไม้สําหรับผู้บริหารมอบให้ทุกหน่วยงานที่ร่วมวันพัฒนาฯ สรุปผล
การดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 100 เล่ม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จํานวน 21,524 คน ประกอบด้วย นิสิต        
12,652 คน นักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนสาธิตฯ 3,450 คน บุคลากร 5,250 คน เจ้าของรถจักยานยนต์
บริการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภายนอก 172 คน 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้าง
จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพที่ดีของนิสิต บุคลากร และชุมชน โดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม          
ลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้สภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการสัญจรให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความคล่องตัว รองรับบุคลากร ผู้ติดต่อราชการ และรับการบริการ ซึ่งเดิมมีการจอดรถตาม    
ริมถนนสายต่าง ๆ ทําให้การจราจรติดขัด และไม่เป็นระเบียบภายในวิทยาเขต รวมทั้งเป็นการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่าง
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จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 17/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ได้
เห็นชอบและเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547 ได้อนุมัติหลักการก่อสร้าง และแหล่งเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ในลักษณะเงินกู้ เพื่อใช้ ดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มดําเนินการก่อสร้างต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เมื่อดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงมอบหมายงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการจํานวน      
4 อาคาร ประกอบด้วย 

   อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547  
แล้วเสร็จและส่งมอบกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่บริหารจัดการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2548 
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 330 วัน  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ช้ัน จอดรถได้จํานวน    
264 คัน วงเงินก่อสร้าง เป็นเงิน 62,834,008.96 บาท 

   อาคารจอดรถบางเขน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จและ 
ส่งมอบให้กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่บริหารจัดการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 426 วัน ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ช้ัน จอดรถได้จํานวน 380 คัน วงเงินก่อสร้าง     
เป็นเงิน 46,400,000 บาท  

  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2  เริ่มดําเนินการก่อสร้าง  

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กําหนดแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2552 ใช้เวลาก่อสร้าง 270 วัน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับอาคาร
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ส่งมอบให้กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ บริหารจัดการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ลักษณะเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ช้ัน จอดรถได้จํานวน 192 คัน วงเงินก่อสร้าง เป็นเงิน 
71,970,903.75 บาท พ้ืนที่ใช้สอยเชิงพาณิชย์บริเวณชั้นล่าง  
 

 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต  เป็นอาคารสูง 5 ช้ัน มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวม 13,612.50 
ตารางเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่สํานักงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ (ช้ัน 5) และพื้นที่สําหรับเพาะ
ชําต้นไม้บนชั้นดาดฟ้า จอดรถได้จํานวน 239 คัน วงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน 94,377,000 บาท ทําพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 
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อาคาร จํานวน 
(ครั้ง) 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน  8,874 144,000 8,806,252.79 3,984,629.95 
 2. อาคารจอดรถบางเขน 3,941 30,000 1,290,680.00 3,096,632.70 
 3. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน2  8,603 144,000 8,105,439.25 2,132,920.07 
 4. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 1,846 216,000 463,701.68 1,423,680.94 

รวมเป็นเงนิ  534,000 18,666,073.72 10,637,863.66 
 

รายรับ – รายจ่าย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังได้มีการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันก่อให้เกิดการบริการจัดการที่ดี จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์อาคารจอดรถ โดยดําเนินการจ้างบริการรักษา 
ความปลอดภัยและจ้างบริการทําความสะอาด  อาคารจอดรถบางเขน  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1  อาคาร 
จอดรถ งามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
ให้กับนิสิตและบุคลากรที่ใช้อาคาร ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 
2,418,365 บาท  

 2. โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารจอดรถ โดยการจ้างบริการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมลิฟต์ อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรท่ีใช้บริการลิฟต์โดยสารของอาคาร     
ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 160,500 บาท 
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พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง 
 งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ บริหารจัดการอาคารส่วนกลาง อาทิ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ  ซึ่งในการให้บริการห้องสําหรับจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงาน
ส่วนกลาง อาทิ งานพิธีต่าง ๆ ของส่วนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน และ
อาคารสวัสดิการ การให้บริการมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การขอยกเว้นค่าธรรมเนียม และมีรายจ่าย ดังนี้ 
 

อาคาร จํานวน 
(ครั้ง) 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ 1,929 2,306,000 443,000 1,095,293.16 
 2. อาคารสารนิเทศ 50 ป ี 56,435 1,662,450 744,350 10,352,165.38 
 3. อาคารสวัสดิการ มก. 29,062 - 5,103,657 2,780,397.34 

รวมเป็นเงนิ  3,968,450 6,291,007 14,227,855.88 
 

   
  นอกจากนั้น มีการพัฒนาการให้บริการอาคาร โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อม พัฒนาอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อให้สามารถให้บริการอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
        1.  โครงการปรับปรุงระบบ
ห้องรับปริญญาบัตร อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
โดยใช้ เงินรายได้ส่ วนกลาง  เ ป็นเงิน 
2,265,000 บาท (สองล้านสองแสนหก
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดําเนินการตกแต่งเวที
ที่ประทับ ผ้าม่านบนเวที และห้องประทับ  
  
 2. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยใช้เงิน
รายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 4,370,000 บาท 
(สี่ ล้ านสามแสนเจ็ ดหมื่ นบาทถ้ วน ) 
ดําเนินการปรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระบบเครื่องเสียง 

 

  3. โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยใช้เงิน
รายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 1,740,000 บาท 
(หนึ่ ง ล้ า น เ จ็ ดแสนสี่ ห มื่ นบาทถ้ วน ) 
ดําเนินการปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง      
ป๊ัมน้ํา 
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การจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์กองยานพาหนะฯ  
ดํ า เนินการจัดข่ าวประชาสัม พัน ธ์  เพื่ อ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของกองยานพาหนะฯ ซึ่งสามารถดู
ข้อมูล เพิ่ ม เ ติมไ ด้จากhttp://www.vehicle.ku.ac.th/  
และจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
ผู้บริหาร หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน เป็นเอกสาร
ประจําเดือน จํานวน 4 ฉบับ จํานวน 92 แผ่น ใช้
งบประมาณสําหรับการจัดทําเอกสารเผยแพร่ เป็นเงิน 
1,380 บาท  
  
 
พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานรักษาความปลอดภัย ได้พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจร 
การควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการควบคุมหาบเร่แผงลอยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และให้บริการในด้านอื่น ๆ มีผลการดําเนินงานจาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การควบคุม
การจราจร และการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทําให้มีรายได้ค่าปรับจากผู้ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
กําหนดปีงบประมาณ 2554 เปรียบกับปีงบประมาณ 2555 และมีรายจ่ายจากการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ส่วนกลาง ดังนี้ 

1. รายได้ค่าปรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 

ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 รายการ หน่วยนบั จํานวน รายได ้(บาท) จํานวน รายได ้(บาท)
1. ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อค   
ล้อรถยนต ์ ครั้ง 2,303 230,300 3,124 421,300 

2. ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ 
แผงลอย และล้อเลื่อน ครั้ง 321 64,200 975 195,000 

3. ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ
รถจกัรยานยนตร์ับจ้าง ครั้ง 7 1,400 17 3,400 

รวมเป็นเงิน  2,631 295,900 4,116 619,700 
 

 
 

 2. รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการรักษาความปลอดภัย รวมเป็นเงิน 5,084,640 บาท คือ 
  2.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์          
(ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ์วาน 1, 2, ประตูวิภาวดี และลานจอดรถหอประชุม) เป็นเงิน 1,412,400 บาท 
     2.2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  เป็นเงิน 3,672,240 บาท 
 

 นอกจากนั้นยังมีการดําเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากร โดยมี
การประสานความร่วมมือ และพัฒนาการให้บริการ ดังนี้ 
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 1. โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)   เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจ   
นครบาลบางเขนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการ        
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดําเนินงาน โดยรับแจ้งเหตุ   
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดคือ 

 

เหตุการณ์ที่เกิด ปีงบประมาณ 2554 (ครั้ง) ปีงบประมาณ 2555 (ครั้ง) 
เหตุลักทรัพย์และเสียหาย       
(เหตุลักทรัพย์) 

30 
(จับกุมคนร้ายได้ 7 คน) 

 

29 
(จับกุมคนร้ายได้ 4 คน และ 
จับกุมต่างด้าวได้ 1 คน) 

จับกุมคนร้ายเหตุทะเลาะวิวาท  3 2 
บุคคลต้องสงสัยวัยรุ่นมั่วสุม - 4 
เหตุทุบกระจกรถ 4 (จับกุมคนร้ายได้ 2 คน) 10 
จับกุมคนร้ายมีอาวุธมีด 1 - 
เหตุกรีดกระเป๋า - 3 
เหตุสัญญาณเตือนภัยธนาคารดัง - 3 
เหตุละเมิดลิขสิทธ์ิ - 1 (จับกุมคนร้ายได้ 1 คน) 
เหตุทําร้ายร่างกาย 11 10 
จับกุมคนร้ายก่อคดีถ้ํามอง 1 2 
เหตุไฟไหม้ 3 9 
เหตุรถชนกัน (อุบัติเหตุ) 28 27 

 
 
  
 
 
 
 
 
 2. โครงการแบ่งเขตพื้นที่รกัษาความปลอดภัย เป็นโครงการที่ดําเนินการแบ่งเขตพื้นที่ความ
ปลอดภัยออกเป็น 7 เขตเพื่อเป็นการแบ่งโซนในการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

เขตพืน้ที่  1 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด้านทิศเหนือติดถนนจักรพันธ์ฯ    
ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ด้านทิศใต้ติดถนนระพีสาคริก   
ด้านทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล    
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เขตพืน้ที่  2 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด้านทิศเหนือติดถนนระพีสาคริก  
ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ทิศใต้ติดถนนงามวงศ์วาน   
ด้านทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
เขตพืน้ที่  3 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด้านทิศเหนือติดถนนไพทูรย์อิงคสุวรรณ   
ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุวรรณวาจกกสิ 

  ด้านทิศใต้ติดถนนจักรพันธ์ฯ  
ด้านทิศตะวันตกติดถนนสุธรรมอารีกุล   
เขตพืน้ที่  4 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด้านทิศเหนือติดถนนเลียบคลองบางเขน    
ด้านทิศตะวันออกติดชุมชนโรงสูบ 

                ด้านทิศใต้ติดถนนไพทูรย์อิงคสุวรรณ   
ด้านทิศตะวันตกติดคณะประมง     
เขตพืน้ที่  5 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด้านทิศเหนือติดสํานักงานปรมาณูฯ  
ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุธรรมอารีกุล   
ด้านทิศใต้ติดถนนงามวงศ์วาน   
ด้านทิศตะวันตกติดถนนวิภาวดี  
เขตพืน้ที่  6 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ชุมชนซอยพหลโยธิน 45  บ้านพักข้าราชการ  ลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
จุดทิ้งขยะ  ซอยพหลโยธิน 45  อาคารสวัสดิการ  มก. 
เขตพืน้ที่  7 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
7/1  สมาคมนิสิตเกา่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7/2 คณะสัตวแพทย์  คณะเทคนคิการสัตวแพทย์  โรงพยาบาลสตัว์ และคอกสนุัขจรจัด 
7/3  คณะวนศาสตร์ 
7/4 พ้ืนที่สามเหลี่ยม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ หอประชุม ศาลาหกเหลี่ยม 

 

3. โครงการแบ่งเขตควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัย   
มีการแบ่งเขตควบคุมพ้ืนที่รกัษาความปลอดภัย ควบคุมยานพาหนะที่
ผ่านเข้า-ออก  ควบคุมรถจักรยานยนต์  หาบเร่  แผงลอย  ล้อเลื่อน      
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่อง
เริ่มดําเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการเป็นเงิน 5,564 บาท 
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4. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย. ISO) มีการดูแล 
ควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห้ามว่ิงเข้าภายในเขตการเรียนการสอนโดยจัด 
เจ้าหน้าที่ยามให้ประจําตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้รถจักรยานยนต์บริการว่ิงภายใน 
เขตการเรียนการสอน  เป็นโครงการต่อเนื่องดําเนินการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน    

5. โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ งานรักษาความปลอดภัยได้
จัดทําโครงการจัดทําบัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯทุกคน เริ่มดําเนินการต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2553 
จนถึงปัจจุบัน 

 

 
6. โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสาร

รถจักรยานยนต์บริการ ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ราคา       
ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการบริเวณจุดจอดรถบริการต่างๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการเป็นโครงการต่อเนื่องเริ่มดําเนินการ      
ในปี 2553 จนถึงปัจจุบันโดยมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ 11,398.90 บาท 

7. โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก    
มหาวิทยาลัยฯ งานรักษาความปลอดภัย ได้ดําเนินการติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยฯ โดยแจ้งรายละเอียดรถจักรยานยนต์บริการที่ถูกระเบียบ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับ
อนุญาตได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ที่ใช้บริการ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 5,564 บาท  
 

  8. โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง การบริหารจัดการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารส่วนกลาง โดยได้ดําเนินการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ช่ัวโมง ประกอบด้วย อาคารหอประชุม ลานจอด
รถหอประชุม อาคารจักรพันธ์ อาคารพุทธเกษตร อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารบ่อบําบัด อาคารกําพลอดุลย์วิทย์ 
อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3, อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์เรียนรวม 4) ฯลฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,672,240 บาท 
   กล่าวโดยสรุป  กองยานพาหนะฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างรวมถึง   
การจัดทําบัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรถจักรยานยนต์และโครงการบริหารความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง                
รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 3,689,202.90 บาท 
 

9. โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ดําเนินการประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ติดต้ังกล้องวงจรปิด  เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ  และทรัพย์สิน  บริเวณช่องทางเข้า-ออก ประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน  โดยได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549  จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้ 
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  ระยะที่ 1ดําเนินการติดต้ัง 9 จุด ประกอบด้วย อาคารศูนย์เรียนรวม 1 อาคารศูนย์เรียน
รวม 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 โรงอาหารกลาง1 โรงอาหารกลาง2 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารศูนย์มัลติมีเดีย 
อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร Kasetsart IT Square (KITS) ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,597,296 บาท 
  ระยะที่ 2  ดําเนินการติดต้ังทั้งหมด 19 จุด ประกอบด้วย อาคารเทพศาสตร์สถิตย์  
จํานวน 6 จุด หอ 4 อาคารกิจกรรม จํานวน 1 จุด  ตึกกิจกรรม อาคาร 8 จํานวน 3 จุด ตึกพักชายที่ 14  
จํานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 15 จํานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 13 จํานวน 1 จุด  ตึกพักชายที่ 14 (เรือนไม้) จํานวน 
2 จุด หอพักชายที่ 12 (เรือนไม้) จํานวน 2 จุด หอพักชายที่ 13 (เรือนไม้) จํานวน 2 จุดใช้งบประมาณ เป็นเงิน 
1,622,548 บาท 
  ระยะที่ 3  ดําเนินการติดต้ังทั้งหมด 12 จุด ประกอบด้วย ประตูงามวงศ์วาน 1 จํานวน    
2 จุด ประตูงามวงศ์วาน 2 จํานวน 2 จุด ประตูวิภาวดี จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 1 จํานวน 2 จุด ประตู
พหลโยธิน 2 จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 45 จํานวน 2 กล้อง ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,715,747 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 กล่าวโดยสรุป  การติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้ังแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา      
ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 4,953,591 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 1,555,107 บาท ในปีงบประมาณ 
2553-2556 อยู่ในระหว่างสํารวจจุดติดต้ังเพิ่มเติมและจัดหาบริษัทดําเนินการติดต้ังและดูแล    
  
 10. โครงการติดต้ังจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 
ดําเนินการจัดต้ัง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบ
การเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ ต้ังแต่เวลา 22.00 น .         
เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ       
เริ่มดําเนินการในวันที่  8 มีนาคม 2551  และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน  ใช้งบประมาณ  เป็นเงิน  57,780  บาท 
 
 11. โครงการประชาสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัยด้านทรพัยส์ิน 

ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การระมัดระวังความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่
ต่างๆ เช่น  โรงอาหารกลาง 1 และ 2 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ลานจอดรถ        
โรงอาหารกลาง 2  ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 2,502 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553  จนถึงปัจจุบัน 
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สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 11 โครงการ  ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 

 

พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ 
งานยานพาหนะได้รับมอบหมายรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มให้บริการ      

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เป็นรถบัสเล็กโดยสารขนาด 20 - 25 ที่นั่ง จํานวน 4 คัน เส้นทางที่
ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ  ระยะทางความยาวประมาณ  5 - 6.9  กิโลเมตร เริ่มให้บริการต้ังแต่เวลา  
06.30 - 18.30 น. และเก็บค่าโดยสารเป็นเงิน 1 บาท โดยหยอดเงินใส่กล่อง ต่อมาคณะกรรมการสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการเพิ่มขึ้นหลายคัน และอัตราค่าน้ํามันมีราคาแพง ที่ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการฯ มีมติปรับอัตราค่าโดยสาร เป็นเงิน  2 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  
 ต่อมาเมื่อวันที่  4  มิถุนายน 2550 อธิการบดีมีนโยบายการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการโดยไม่
เก็บค่าบริการ (ฟรี)  และจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถ รอบละ 5 บาท/รอบ/คน นอกเหนือจากค่าจ้าง         
รายเดือน 

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมีแผนการบริหารจัดการ โดยการจัดแบ่งสายการเดินรถและมีรถ
โดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจํานวน 6 คัน  และรถราง จํานวน 24 คัน รวมเป็น 30  คัน และได้กําหนด
สายและเส้นทางการเดินรถบริการรับ – ส่ง นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

 สาย 1 ระยะทางประมาณ  4.8  กิโลเมตร 
 สาย 2 ระยะทางประมาณ  4.9  กิโลเมตร 
 สาย 3 ระยะทางประมาณ  5.5  กิโลเมตร 
 สาย 4 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร 
 สาย 5 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45)   

 รถเสริมพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 
(จํานวน 1 คัน) สาย 3 (จํานวน 1 คัน) สาย 4 (จํานวน 2 คัน) สาย 5 (จํานวน 1 คัน) รวม 5 คัน เพื่อรับส่งนิสิต
ในเขตการเรียนการสอนไปหอพักและประตูของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  ให้บริการ เวลา 07.00–17.00 น. โดยให้บริการ
สาย 1 (จํานวน 2 คัน) สาย 4 (จํานวน 2 คัน) สาย 5 (จํานวน 1 คัน) รวม 5 คัน  โดยผ่านถนนอิงคสุวรรณ  
ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผ่านอาคารสารนิเทศ  50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพัก
และประตูของมหาวิทยาลัยฯ 

 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ จากการบริหารจัดการได้มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
เพื่อให้นิสิต บุคลากร มีความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 

 

1.  การสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อรถราง 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับบริจาครถราง ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จากหน่วยงาน

เอกชน บุคคล ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถรางนนทรี ในโครงการ KU Green Campus Healthy 
Community และบริการจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
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สนับสนุนจาก จํานวน (คัน) จํานวนเงนิ (บาท) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 4 1,926,000 
ดร.ขนิษฐา กาญจนจารี 15 7,236,400 
บริษัท โตโยต้า บัสส์ จํากัด 1   481,000 
บริษัทน้ําแร่เพชรสุวรรณ 1   481,500 
บริษัท แคนดูคอนสตรัคช่ัน จํากัด 
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

 
2 
 

  225,000 
  225,000 
  500,000 

บริษัทเซเรบอส จํากัด 1   450,000 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 24     11,524,900 

 
 
   
   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. พัฒนาซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ ดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
รถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี จํานวน 30 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลา
ที่กําหนดใช้งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 1,105,636.90 บาท 

3. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ การบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ ซึ่งมีการบริการ 
รถโดยสารสวัสดิการ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 3.1 ให้บริการรถโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงานต่าง ๆ  จํานวน 93 หน่วยงาน ทําให้มีรายได้
จากค่าบํารุงรักษารถยนต์ เป็นเงิน 40,808 บาท และมีผู้ขอใช้บริการ จํานวน 117 หน่วยงาน ขอยกเว้นค่า
บํารุงรักษารถยนต์ เป็นเงิน 37,956 บาท 
   3.2 ให้บริการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ จํานวน 2 หน่วยงาน มีรายได้ 
5,832 บาท และจํานวน 2 หน่วยงาน ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 13,320  บาท 
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พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง 
งานยานพาหนะ ได้มีการพัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 115 คัน โดยการซ่อมแซม 

บํารุงรักษารถยนต์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน  5,895,306.70 บาท ดังนี้   

1. ให้บริการยานพาหนะ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิต
งานโครงการต่างๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิต งานของหน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน  
3,657 ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว งานโครงการหลวง 43     
งานกาชาด งานเกษตรแฟร์ ฯลฯ  

2. ให้บริการยานพาหนะ หน่วยงานคณะ สถาบัน สํานัก มีผู้ขอใช้บริการ จํานวน 158 หน่วยงาน มี
รายได้ค่าบํารุงรักษารถยนต์ เป็นเงิน 305,509 บาท และผู้ขอใช้บริการ จํานวน 193 หน่วยงาน ขอยกเว้นค่า
บํารุงรักษารถยนต์ เป็นเงิน 544,698.50 บาท 
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พัฒนาการให้บริการอาคารเรียนและอาคารส่วนกลาง 
 งานอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ให้บริการอาคารสําหรับการจัดการเรียนการสอนส่วนกลาง
ประกอบด้วย อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง 
โดยได้ดําเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารให้
มีความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 5,852,290 บาท ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 โดยการซ่อม
เครื่อง Visualize ของอาคารศูนย์เรียนรวม 3 และ 4 เป็นเงิน 66,607 บาท และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ชํารุด
โดยการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 123,218 บาท พร้อมทั้งตรวจเช็คและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
ทุกห้องเรียนให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสําหรับการจัดการเรียน         
การสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียนส่วนกลาง  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ประจําอาคารเรียนรวมส่วนกลาง คือ อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3,4 และอาคารพุทธเกษตร ซึ่งได้ดําเนินการดังนี้ 
 

 ระบบเครื่องปรับอากาศ จัดซื้ออะไหล่และซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เป็น
จํานวนเงิน 432,587 บาท พร้อมทั้งตรวจล้างชุดคอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) และถอดล้างแผ่นกรองอากาศของ
ชุดคอยล์เย็นทุกห้องเรียนพร้อมตรวจดูความเรียบร้อย ในช่วงปิดภาคเรียน 

 ระบบเครื่องกรองน้ํา โดยการเปลี่ยนสารกรองน้ําเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการใช้งาน 
เพื่อให้มีความปลอดภัยในการบริโภค โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 28,168 บาท 

 ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารและห้องเรียนเป็นเงิน 58,255 บาท 
 ระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ํา เปลี่ยนอุปกรณ์ เช่นสายฉีดชําระ คันโยกชักโครก   

ก๊อกน้ํา ที่ชํารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 23,380 บาท 
 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงานและเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดี

ให้กับนิสิตและบุคลากรที่ใช้บริการ เช่น กรวยกระดาษดื่มน้ํา ถุงขยะ เจลล้างมือ กระดาษชําระ เป็นต้น โดยมี
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 426,093 บาท 

 ระบบความสะอาด ขัดล้างและลงน้ํายาในห้องเรียนและพื้นที่บริเวณทางเดินอาคาร  
ในช่วงปิดภาคเรียนทั้งหมด 

 

3. ซ่อมแซมและปรับปรุงอปุกรณ์ภายในอาคารเรียน ดําเนินการซ่อมแซมเก้าอ้ีบรรยายที่ชํารุด  
ให้มีสภาพที่พรอ้มและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งซ่อมแซมลูกบิดประตูห้องเรียนที่ชํารุด มีค่าใช้จ่าย  เป็นเงิน 
19,200 บาท 
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4.  พัฒนาระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคารเรียนส่วนกลาง โดยจ้างบริการบํารุงรักษาลิฟต์ 
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 และ 4 เป็นจํานวนเงิน 201,160 บาท และซ่อมแซมลิฟต์โดยการเปลี่ยนอะไหล่ 
แบตเตอรี่   และแผงวงจรลิฟต์ที่หมดอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ                 
เป็นจํานวนเงิน 122,622 บาท 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนส่วนกลาง ได้แก่ อาคารศนูย์เรียนรวม 
1, 2, 3 และ 4 โดยดําเนินการจ้างบริการทําความสะอาด เพื่อดูแลด้านความสะอาดภายในอาคารให้มสีุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมที่ดี โดยใชง้บประมาณ เป็นเงิน 4,351,200 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. อาคารวิจัยและพัฒนา  ให้บริการห้องประชุม ขนาด 220 ที่นั่ง 50 ที่นั่ง และ 20 ที่นั่ง ใช้ 
บริการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม การสัมมนาการ จัดแสดงนิทรรศการ การประชุม       
ทั้งบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการพัฒนาดังนี้ 

  พัฒนาด้านความสะอาดภายในอาคาร ดําเนินการจ้างบริการทําความสะอาด เพื่อดูแล
ด้านความสะอาดภายในอาคารให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน 759,700 บาท 

  พัฒนาระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคาร โดยจ้างบริการบํารุงรักษาลิฟต์เพื่อให้เกิด   
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ใช้งบประมาณเป็นจํานวนเงิน 50,820 บาท  

 พัฒนาด้านระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยการซ่อมและเปลี่ยนหลอด LCD 
PROJECTOR ที่หมดอายุการใช้งาน เป็นเงิน 16,478 บาท 

7. อาคารหอประชุมใหญ่ เป็นอาคารสูง 3 ช้ัน มีพ้ืนที่รวม 2,640 ตารางเมตร มีห้องประชุมขนาด 
ใหญ่  สามารถจุผู้เข้าประชุมได้ 879 คน  พร้อมติดต้ังระบบปรับอากาศ  ระบบแสงสว่าง ระบบเครื่องขยายเสียง
ที่ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ  และมีพ้ืนที่สําหรับบริการจอดรถยนต์ โดยดําเนินการจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ให้บริการจอดรถยนต์ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 412,538 บาท เพื่อดูแลอํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการจอด
รถภายในลานจอดให้มีความเรียบร้อย โดยมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 632,460 บาท 

  พัฒนาด้านการปรับปรุงและซ่อมแซม โดยการปิดปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ
อาคารหอประชุมเกษตรกลาง บางเขน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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8. สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โอนการบริหาร
จัดการอาคารโรงละคร อาคารเวทีกลางแจ้ง ศาลาบุษบกและพื้นที่โดยรอบอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร ให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยให้บริการเกี่ยวกับการการแสดงการฉายภาพยนต์ การ
ประชุมสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการ
ทางวิชาการ การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมดังนี้ 

 ปรับปรุงและซอ่มแซมระบบสาธารณูปโภค โดยการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาที่
ชํารุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ ให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน โดยใช้งบประมาณในการซอ่มแซม เป็น
เงิน 36,053 บาท 

 ด้านความสะอาด ดําเนินการจ้างแหมาบริการทําความสะอาดภายในอาคาร           
และพื้นที่โดยรอบอาคาร จํานวน 1 เดือน (ระหว่าง 1-30 กันยายน 2555) โดยใช้งบประมาณในการจ้างเหมา            
เป็นเงิน 33,000 บาท 
 
 
 
 
   
 
 นอกจากนั้น จากการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลางและอาคารจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งมีหน่วยงานชําระค่าธรรมเนียม และขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ซึ่งปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

อาคาร จํานวน
ห้องเรียน 

จํานวนชั่วโมง
ที่ให้บริการ 

ชําระ
ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม รวมจํานวนเงนิ

ศูนย์เรียนรวม 1 10  3,781 -  821,325   821,325 

ศูนย์เรียนรวม  2 9  7,756 - 1,556,490 1,556,490 

ศูนย์เรียนรวม  3 14  24,100 57,350 5,372,840 5,430,190 

ศูนย์เรียนรวม  4 35  43,957 100,800 8,602,775 8,703,575 
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อาคาร จํานวน
ห้องเรียน 

จํานวนชั่วโมง
ที่ให้บริการ 

ชําระ
ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม รวมจํานวนเงนิ

อาคารพุทธเกษตร - 82 18,000 6,600 24,600 

อาคารวิจัยและพัฒนา - 468 401,750 158,900 560,650 

อาคารหอประชุมใหญ ่ - - - - - 
สํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร - 40 - 35,000 35,000 

รวม - 80,184 577,900 16,553,930 17,131,830 
       
พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 งานรักษาความปลอดภัย พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ดังนี้ 
  1. การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า-ออก 
และทางแยก ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ
นิสิต บุคลากร และผู้สัญจร มีความสะดวก ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยได้ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 

2.  โครงการจัดการเส้นทางจราจร  ดําเนินการจัดการจราจรบนถนนจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ต้ังแต่ 
ประตูวิภาวดีถึงแยกคณะสังคม-อุตสาหกรรม และจากแยกสังคม-อุตสาหกรรม ถึงหน้าคณะสังคมศาสตร์  โดยได้
นํากรวยยางและป้ายจราจรไปติดต้ัง  พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ยามกํากับดูแล โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนินงาน
เป็นเงิน 15,500 บาท 
 3. โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
หน้าประตูงามวงศ์วาน 2 เพื่ออํานวยความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ใช้งบประมาณใน
การดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 23,500.50 บาท  เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่วันที่  30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน 
     การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณป้ายรถเมล์ประตูงามวงศ์วาน 2 
      การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าศูนย์เรียนรวม 4 
           ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 
      ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เขตการเรียนการสอนภายใน มก. 
    ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์ บริการที่ได้รับอนุญาตจาก 
  มหาวิทยาลัยฯ 
             ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ช่องทางเดินรถหน้าอาคาร KU AVENUE บริเวณทางแยกกอง 
                                  ยานพาหนะฯ  บริเวณหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหน้าอาคารกิจกรรม 
    ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ช่องทางจราจรบริเวณประตูทางเข้า-ออก 
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    การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณลานจอดรถศูนย์เรียนรวม 2 - 3 
    ถนนจักรพันธ์ ต้ังแต่แยกพุทธเกษตรถึงแยกสังคม-อุตสาหกรรม 
    บริเวณหน้าภาควิชาพืชสวนถึงแยกโครงการหลวง 
    บริเวณถนนจันทรสถิตย์ 2 ฝั่ง ต้ังแต่แยกประตูงามวงศ์วาน1 ถึงแยกประตูงามวงศ์วาน 2 
    บริเวณถนนชูชาติกําภู ต้ังแต่แยกสังคมศาสตร์ถึงแยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. พัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องหมายจราจร ดําเนินการสํารวจเครื่องหมายจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ดําเนินการจัดซื้อเพื่อดําเนินการติดต้ังใหม่ เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  103,460  บาท ซึ่งได้ดําเนินการดังนี้  

 ดําเนินการติดต้ังป้ายจราจรบริเวณแนวถนนหลวงสุวรรณ 
 ดําเนินการซ่อมแซมป้ายจราจรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 ดําเนินการทําความสะอาดและซ่อมแซมแผงจราจรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วม 

     ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 ถนนสุวรรณวาจกสิกิจบริเวณแยกไปรษณีย์ 
 ทาสีขอบทางเดินเท้า เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจร ห้ามจอดรถบนถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

   สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบการจราจรพื้นที่
ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 6 โครงการ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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 โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ  
 1. โครงการที่จอดรถจักรยาน เป็นโครงการที่รณรงค์ให้นิสิต บุคลากร ได้ใช้รถจักรยานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี กอปรกับเป็นการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัย
แก่รถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้บริหารจัดการโดยดําเนินการจัดที่จอดรถจักรยาน 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ์วาน 2 ประตูงามวงศ์วาน 1 ประตูวิภาวดี ลาน
จอดรถหอประชุม โดยทําที่จอดรถ ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย 
ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดําเนินการในปี 2551  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   
 

 2. การจัดการจราจรเส้นทางรถจักรยานบนถนนระพีสาคริกและถนนชูชาติกําภู ดําเนินการนําเสา
กรวยยางไปต้ังเป็นเส้นแบ่งเขตทางเดินรถจักรยานและติดต้ังป้ายจราจรให้ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่นิสิต บุคลากร  ที่ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเป็นโครงการต่อเนื่องเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึง
ปัจจุบัน 
 
 

 3. การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์  โดยได้
ดําเนินการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน1 
ประตูงามวงศ์วาน 1 ประตูงามวงศ์วาน 2 ประตูวิภาวดี และลานจอดรถหอประชุม โดยใช้งบประมาณใน        
ปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,412,400 บาท 
 

 4. การจัดทําเส้นทางจักรยานเพิ่มเติมตั้งแต่แยกอาคารกจิกรรมนิสิต(ตึก 8) ถึงแยกหอพักชาย
ที่ 14  
 5.  โครงการซ่อมแซมรถจักรยานภายในโครงการที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 13,685 บาท 
   สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใช้งบประมาณในโครงการบริหารและจัดการ
รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,426,085 บาท 
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การสนับสนนุงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ 
 

 1.  งานที่ให้ความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่ยามตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ดําเนินการจัด
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน สโมสรนิสิต 
ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 จํานวน 31 ครั้ง และหน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน 60,660 บาท 
 2. ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ดําเนินการจัด
เตรียมพร้อมทั้งตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจํานวนที่หน่วยงานต่างๆ 
ร้องขอ  สรุปผลการให้บริการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2554  ถึงเดือนกันยายน 2555 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสาร
มือถือทั้งสิ้น 215 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมี จํานวน 366 เครื่อง 
 3. ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ดําเนินการจัดเตรียมและ
ตรวจเช็คแผงจราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน  และจัดแผงจราจรตามจํานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ  สรุปผลการ
ให้บริการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 47 ครั้ง  
จํานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจํานวนทั้งสิ้น 380 แผง 
 4.  การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสําคัญ ดําเนินการ
จัดเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขา
และดูแลเส้นทางเสด็จฯ  ของพระบรมวงศานุ วงศ์ทุกพระองค์ที่ เส ด็จฯและบุคคลสําคัญที่ มา ยัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการดําเนินงาน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 ทั้งสิ้น 38 ครั้ง 
 

พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารและพื้นที่สว่นกลาง มก. 
  1. Big Cleaning Day มก. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยได้รับบริจาคแปรงด้ามยาวและ
แปรงขัดพ้ืน จํานวน 140 อัน และงานสวนฯ มีค่าใช้จ่ายซือ้วัสดุสําหรับทําความสะอาด รวม 17,305 บาท 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 2. ปฏิบัติงานร่วมกับสวนนงนุช กับการฟื้นฟูสวน  สวนหย่อม เกาะกลางถนน (ระหว่างวันที่ 
9-10 ธันวาคม 2554) ในบริเวณอาคาร 50 ปี  บริเวณหอประวัติ,บริเวณแนวรั้วงามวงศ์วานมบริเวณเกาะกลาง
ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณถนนสุวรรณฯ บริเวณเกาะกลางแยกโรงยิมเนเซียม (สํานักการกกีฬา) บริเวณ
สวนปาล์มประตู 3  บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  บริเวณสํานักการกีฬา  บริเวณสวนรวมพรรณไม้เกียรติ
ประวัติไทย  บริเวณสนามอินทรีย์  บริเวณเกาะกลางถนนอินทรีย์จันทรสถิตย์  บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1,2,3
บริเวณสวนหย่อมหน้าสนามซอฟท์บอล โดยมีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งานสวนฯ รวม 44,960 บาท 
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 3. ดําเนินการการจัดเก็บขยะตกค้างประเภทกิ่งไม้ ใบไม้และขยะทั่วไป บริเวณถนนชูชาติกําภู
บริเวณสวน 60 ปีมหาวิทยาลัยฯ บริเวณแยกสระน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ์ บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกสิกิจ
บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3  บริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร(บริเวณอาคาร 3) บริเวณถนนระพีสาคริก       
แยกหน้าหอพักหญิง บริเวณอาคารวิจัยกลาง บริเวณอาคารพุทธเกษตร 

 
  
      
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 4. ประสานงานส่งรถบรรทุกน้ําเข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดหลังน้ําลด วันที่ 2 ธ.ค. 2554 
บริเวณคณะมนุษยศาสตร์ บริเวณภาควิชาพืชสวน บริเวณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารบริเวณ
ภาควิชาสัตวบาล บริเวณสํานักการกีฬา (สนามฮอกกี้) บริเวณโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร 
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 5. บําบัดน้ําเสียโดยใช้น้ําหมักจุลินทรีย์ EM และเก็บขยะตามคูคลอง วันที่ 23 ธันวาคม 2554  
ได้แก่ บริเวณคูน้ําข้างอาคารพุทธเกษตร บริเวณคูน้ําข้างคณะสังคมศาสตร์ บริเวณคูน้ําข้างคณะศึกษาศาสตร์  
บริเวณคูน้ําหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ บริเวณคูน้ําข้างภาควิชาพืชไร่นา บริเวณหอประชุมหาวิทยาลัยฯ และ
บริเวณคูน้ําหน้าอาคารเรียนรวม 4 

 
 
 
 
 

  6. ซ่อมแซมและติดต้ังเครื่องตีน้ําแบบกังหัน วันที่ 21 ธ.ค. 2554 ได้แก่ บริเวณคูน้ําสํานัก 
ส่งเสริมและฝึกอบรม 2 เครื่อง บริเวณบ่อน้ําหน้าอาคาร 50 ปี 1 เครื่อง บริเวณคูน้ําข้างคณะสังคมศาสตร์        
1 เครื่อง บริเวณบ่อน้ําสวน 60 ปี 1 เครื่อง  บริเวณสวนปาล์มอาวุโสมหาวิทยาลัยฯ 1 เครื่อง บริเวณคูน้ําข้าง
สนามรักบ้ี 1 เครื่อง บริเวณด้านหน้าศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยฯ 1 เครื่อง บริเวณคูน้ําข้างคณะ
ศึกษาศาสตร์ 2 เครื่อง และบริเวณคูน้ําด้านหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 4 1 เครื่อง 
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7. ซ่อมแซมทางเดินเท้าและเกาะกลางถนน วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้แก่ บริเวณหน้าหอพัก 
หญิง บริเวณถนนหน้าสํานักพิพิธภัณฑ์ บริเวณประตูวิภาวดี บริเวณเกาะกลางถนนสุวรรณฯ บริเวณสวนกล้วยไม้
ระพีสาคริก  บริเวณสถาบันวิจัย บริเวณเรือนองุ่นปวินปุณศรี และบริเวณหน้าสํานักการกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 8. การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ท่อระบายน้ําอุดตันบริเวณหน้า 
โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (มีปัญหาเรื่องไขมันจากโรงอาหารสะสมเป็นจํานวนมาก) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 9. ซ่อมแซมเรือ วันที่ 28 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555 ซ่อมแซมเรือหลังน้ําลดปัจจุบัน
ซ่อมเสร็จแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น 10 ลํา 
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 10. ติดต้ังปั้มน้ํารดน้ําตน้ไม้ วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ได้แก่ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 
บริเวณเรือนเพาะชําปรมาณู และบริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. ทําความสะอาดถังขยะและกล่องฝึกคัดแยกขยะ วันที่ 16-28 ธันวาคม 2554 ทําความ 
สะอาดถังขยะที่รับผลกระทบจากน้ําท่วม และกล่องฝึกคดัแยกขยะรีไซเคิล 
 12. ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด  - สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์     
- สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. โครงการรวมจิตอาสาของกองกิจการนิสิต วันที่ 14 มกราคม 2555 
 

    
 
  
 
 
 

 14. โครงการสวน 100 ปี มีคนงานและเจ้าหน้าที่งานสวนทั้งหมด 41 คน ดําเนินการถมทราย 
ปรับพ้ืน วางแผ่นทางเดิน วางโต๊ะเก้าอ้ีม้าหิน มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 577,400 บาท  
 
 
 
 
 
   

 

10-17 มกราคม 2555 
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20 มีนาคม 2555 
 

 15. การดูแลสภาพแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัยฯ 
 

 
 
 
 

   
ซ่อมแซมท่าน้าํข้างหอประชมุใหญ ่ 

 
   
 
 
 

 
ติดต้ังเครื่องเตมิอากาศ บรเิวณ สวน 60 ปี  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ และด้านข้างอาคารสารนเิทศ 50 ป ี

 
 
 
 
 

    

            ซ่อมแซมทางเดินเท้าและพืน้ทีล่านหนา้อาคารเทพศาสตรส์ถิตย์  
 
 
 
 
   
 

               เก็บกวาดและทําความสะอาดพื้นที่หลังงานเกษตรเทรดแฟร์ 
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                   ซ่อมแซมทางเดนิเทา้บรเิวณศูนยเ์รียนรวม 2 และ 3 
 
   
 
 
 
 

                ซ่อมแซมเกาะกลาง ถนนสธุรรมอารีกุล ด้านหน้าสนามอินทรีจันทรสถิตย์  
 
 16. โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ําร่วมกับกรุงเทพมหานครภายในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1  
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีงบดําเนินงานทั้งหมด 236,000 บาท จ่ายจริง       
176,157บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

  
 

 
 

 17. การทําความสะอาดโต๊ะม้าหิน บรเิวณศาลาหกเหลี่ยม วันที่ 16 มีนาคม 2555 
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 18. การทําคอกขยะ บริเวณด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพญ็ศิริ วันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยมี
ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุ 760 บาท 

 
 
 
 
 
   

   
 19. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทีน่ั่งอ่านหนังสือสําหรับนิสิต (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2555) 
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 663,350 บาท 
 

  
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

 
 
 20. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสธุรรมอารีกุล (เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2555) 
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 379,504 บาท 
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 21. โครงการปรับปรุงทางเดินเทา้ด้านหน้าอาคารพุทธเกษตร (เดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2555) 
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 162,040 บาท    
 

   
 
  
 

 
  
 22. ทําน้าํพ ุบริเวณคูน้ํา คณะสังคมศาสตร ์วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 
 

  
 
 
 
   

 23. เก็บผักตบชวาและวชัพชืน้ํา บริเวณคคูลองข้างสระว่ายน้ําจุฬาภรณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม2555 
 
 

 
 

•  
 

  
 24. ย้ายตน้นนทรี จากบริเวณแยกอาคาร 50 ปี ไปปลูกบริเวณด้านหลังศูนย์เรียนรวม 3           
วันที่ 2 สิงหาคม2555 
  

  
 
 
 

 
  
 25. ติดต้ังเครื่องตีน้ํา ณ บริเวณสระน้ําด้านข้างหอนาฬิกา วันที่ 6 สิงหาคม 2555 
 

  
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 69

 26. ปรับปรุงจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยมีพ้ืนที่ดําเนินการได้แก่ ร้าน
เซเว่นอีเลเว่น (ด้านหน้าศูนย์ผลิตภัณฑ์นม โรงอาหารกลาง1 ศูนย์เรียนรวม1 ด้านหน้าธนาคารไทย-พาณิชย์) 
 

  
 
 
 
 
 27. โครงการขุดลอกคูคลองร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภายในมหาวิทยาลัยฯ (เดือนกรกฎาคม – 
เดือนมีนาคม 2556) โดยมีงบประมาณ 340,000 บาท และอยู่ในระหว่างดําเนินงาน ดังนี้  
 

  
 
 
 
 

       ด้านหนา้หอพักหญงิ  
 

 
 
   
 

 

    ด้านหลังสาํนักทะเบียนและประมวลผล  
 

 
 
   
 

 

  บริเวณแนวรั้วฝั่งวิภาวด ี
 28. การติดต้ังตะแกรงกั้นขยะบริเวณเครื่องสูบน้ํา ด้านหลังอาคารจอดรถบางเขน (จดุ DP1) 
วันที่ 13 กันยายน 2555 
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 29.  การขุดลอกท่อและทําช่องระบายน้ําเพิ่มเติม ในบริเวณต่างๆ ได้แก่ ด้านหน้าสนามตะกร้อ 
บริเวณศาลาหกเหลี่ยม บริเวณสวน 60 ปี บริเวณด้านหน้าคณะสถาปัตยกรรม บริเวณด้านหน้าสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม บริเวณแยกสถานพยาบาล บริเวณด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์เรียนรวม1   

 
                

   
 

  
 
 
 
 
 
  
 30. ตัดแต่งก่ิงไม้ต้นไม้และเก็บต้นไม้โค่นลม้ สาเหตุจากลมพัดแรงและฝนตกหนัก ในบริเวณ
ต่างๆ ได้แก่ บริเวณสวน 60 ปี บริเวณงานรักษาความปลอดภัยประตูงามวงศ์วาน บริเวณสวน 100 ปี
  
 
 
 
 
 
 
 
 31. ตัดแต่งก่ิงไม้ต้นไม้ ในบริเวณตา่งๆไดแ้ก่ บริเวณริมรั้วกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 
บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี  บริเวณสวน 60 ปี 
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 32. ดําเนินการตัดหญ้า บริเวณด้านหน้าสํานักพิพิธภัณฑ์ และสวนพระพิรุณด้านหน้า
สํานักหอสมุด 
                                          
 
  

   
 
 
 

 
 33. โครงการจิตอาสาทําความดีเพื่อมหาวทิยาลัยฯ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 ในวันที ่2 กรกฎาคม 
2555 และครั้งที่ 4 ในวันที ่25 สิงหาคม 2555 
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การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวทิยาลัยฯ  
  ดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายจ่ายค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิงเป็นเงิน 378,842.80 บาท ค่าตอบแทนพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจํารถ เป็นเงิน 375,020.00 
บาท รวมรายจ่ายเป็นเงิน 753,8625.80 บาท  และสรุปปริมาณขยะในแต่ละเดือน ดังนี้ 
 

เดือน ปริมาณขยะ(กิโลกรัม)/เดือน 
ตุลาคม         2554 166,410 
พฤศจิกายน    2554 18,350 
ธันวาคม        2554 199,370 
มกราคม        2555 259,770 
กุมภาพันธ์      2555 319,790 
มีนาคม          2555 269,060 
เมษายน         2555 180,030 
พฤษภาคม      2555 210,560 
มิถุนายน        2555 263,980 
กรกฎาคม       2555 178,960 
สิงหาคม         2555 282,940 
กันยายน        2555 250,780 

รวม 1,232,750 
 

ที่มา: ใบชั่งน้ําหนัก สถานีขนถ่ายมูลฝอย แขวงออเงิน สํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  
(ในแต่ละวันทีท่ิ้งขยะ) 
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ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/เดือน)

  ตุลาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
  ธันวาคม 2554
  มกราคม  2555
  กุมภาพันธ์  2555
  มีนาคม  2555
  เมษายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555
  สิงหาคม 2555
  กันยายน 2555
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สรุปปริมาณขยะที่จัดเก็บภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลจากกล่องฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล และ 
โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ภายในอาคารและพื้นที่
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ มีรายจ่ายเป็นเงิน 3,112,197.80 บาท 
 
 

หน่วยรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมลูฝอย 

 

จํานวนถังขยะบริเวณโดยรอบ
จุดที่ สถานที ่ ถังสี

ี
ถังสีเหลือง ถังสีแดง ถังสีเทา ถังอื่นๆ รวม 

1 สระน้ําจุฬาภรณ์ 5 - - 1 - 6 
2 หลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 7 4 - - - 11 
3 ภาควิชาพืชไร่ 1 1 1 - - 3 
4 แยกวิภาวดี 1 - - - - 1 
5 สนามฮอกกี้ 1 1 - - - 2 
6 สวนกล้วยไม้ระพี 2 1 - - - 3 
7 พืชสวนแปลง 2 3 1 - - - 4 
8 แปลงทดลองฉายรังสี - 1 - - - 1 
9 คณะประมงจุดที่ 1 - 2 - 5 - 7 
10 คณะประมงจุดที่ 2 1 - 1 - - 2 
11 อาคารจอดรถบางเขน 3 2 1 - - 6 
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 6 1 - - 9 
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ปริมาณขยะรีไซเคิล (กิโลกรัม/เดือน)

  ธันวาคม 2554
  มกราคม  2555

  กุมภาพันธ์  2555
  มีนาคม  2555
  เมษายน 2555
  พฤษภาคม 2555

  มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555
  สิงหาคม 2555

  กันยายน 2555

สายที่ 1 
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จํานวนถังขยะบริเวณโดยรอบ 
จุดที่ สถานที ่ ถังสี ถังสีเหลือง ถังสีแดง ถังสีเทา ถังอื่นๆ 

รวม 

13 อาคารวิจัยกลาง - - - 1 - 1 
14 เซเว่นโรงนม 1 - 1 - - 2 
15 พุทธเกษตร 2 3 - - - 5 
16 โรงอาหารกลาง 2 2 1 - 1 1 5 
17 หลังคณะศึกษาศาสตร์(คอก) 3 4 - - 2 9 
18 C.N.C (คอก) 1 2 1 - 2 6 
19 อาคารสวัสดิการฯ จุดที่ 1 12 22 - - - 34 
20 อาคารสวัสดิการฯ จุดที่ 2 15 10 - - - 25 
21 จุดรวมขยะ ซอย 45 5 2 6 - - 13 
22 อาคารบุคลากร ซอย 45 - 2 - - - 2 
23 หน้าคณะสถาปัตย์ - 2 - - - 2 
24 หน้าสาธิตประถม 2 - - - - 2 
 รวมทั้งสิน้ 69 48 12 8 5 161 

 
 

หน่วยรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมลูฝอย 
 

จํานวนถังขยะบริเวณโดยรอบ 
จุดที่ สถานที่ 

ถังสีเขียว ถังสีเหลือง ถังสีแดง ถังสีเทา ถังอื่นๆ 
รวม 

1 กองยานพาหนะฯ 3 3 - - - 6 

2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 2 1 - - - 3 

3 สํานักการกีฬา 
(หน้าหน่วย 1 1 - 1 - 3 

4 โครงการหลวง 4 - - - - 4 

5 โรงอาหารกลาง 1 2 3 - - - 5 

6 สถานยาบาล 1 1 3 - - 5 

7 สํานักหอสมุด (คอก) - - - - - - 

8 คณะเกษตร 7 3 1 - - 11 

9 สํานักทะเบียน 2 - 1 - - 3 

10 ศาลาหกเหลี่ยม 1 5 - - - 6 

11 ประตูใหญ่ 2 - - - - 2 
 

สายที่ 2 
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จํานวนถังขยะบริเวณโดยรอบ 
จุดท่ี สถานที่ 

ถังสีเขียว ถังสีเหลือง ถังสีแดง ถังสีเทา ถังอื่นๆ 
รวม 

12 ลานจอดรถหอประชุม 2 4 - - - 6 

13 หลังธนาคารกรุงศรี 3 5 - - - 8 

14 หน้าศูนย์หนังสือ มก. 2 2 - - - 4 

15 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1-2 - - - - - - 

16 หน้าสหกรณ์ร้านค้า - - - - - - 

17 อาคารยูโด 6 - - - - 7 

18 อาคาร KU Home (คอก) - - - - - - 

19 สวนปาล์มประตู 3 1 2 - - - 3 

20 บ้านฝึกหัด 2 4 - - - 6 

21 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ - - - - - - 

22 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 - - - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 41 34 5 1 0 82 
 

หมายเหตุ  โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ใช้เป็นจุดรวบรวมถุงดําไม่มีการวางถังขยะ 
 

สรุปจาํนวนถังขยะ 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน (ใบ) หมายเหต ุ
1 ถังขยะสเีขียว 110  
2 ถังขยะสเีหลือง 82  
3 ถังขยะสีแดง 17  
4 ถังขยะสเีทา 9  
5 ถังอื่นๆ 5  
 รวมทั้งสิน้ 223  
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พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง  
 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดําเนินการการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีค่าใช้จ่าย 120,335  บาท ประกอบด้วย   
   ซ่อมแซมไฟแสงสว่างบริเวณป้อมยามประตูวิภาวดี รอบอาคารพุทธเกษตร บริเวณ
ลานจอดรถข้างหอประชุม บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณแยกกองกิจการนิสิต และเส้นทางรถจักรยาน 
อาทิ ถนนชูชาติกําภู ถนนระพีสาคริก เปลี่ยนหลอดไฟที่ไม่ติดตลอดเส้นทางถนนกําพลอดุลวิทย์  เดินสาย
เมนใหม่ถนนสุวรรณฯ  เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 80 วัตต์ถนนระพีสคริก และถนนหน้ากองยานพาหนะฯถึง
แยกหอหญิง เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์พร้อมบัลลาสบริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ  เปลี่ยนหลอด
แสงจันทร์ 250 วัตต์ถนนสุวรรณฯ แยกกองยานพาหนะฯ ถนนจันทร์สถิต และถนนสุวรรณฯ  เปลี่ยน
หลอดฟลูออเรนเซนต์  36 วัตต์บริเวณศูนย์เรียนรวม 3  
  ซ่อมแซมไฟทางเดินและไฟหน้าบ่อน้ําพุพระพิรุณ อาคารหอสมุดแห่งชาติ  
  ซ่อมแซมไฟเส้นทางรถจักรยานด้านหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
  ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟอาคารหลวงสุวรรณฯ และตลอดเส้นทาง
จักรยานศูนย์เรียนรวม 1 ถึง คณะสังคมศาสตร์  
  ซ่อมแซมฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงโรงอาหารกลาง 2   
  ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถข้างหอประชุม   
  ติดต้ังเพิ่มเติมไฟแสงสว่างกรงนกตรงทางเดินบริเวณแยกกองกิจการนิสิต ศูนย์เรียน
รวม 1 และถนนระพีสาคริก 
  ติดต้ังปลั๊กไฟอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อใช้กับเครื่องตรวจวัตถุบริเวณทางแยกคณะ 
สังคมศาสตร์  ติดต้ังปลั๊กไฟชั่วคราวให้นิสิตคณะบริหารทํากิจกรรมบริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารเศรษฐศาสตร์ 
  ติดต้ังโคมฉาย 400 วัตต์บริเวณแยกสํานักการกีฬา ทางออกสํานักพิพิธพันธ์ อาคาร 
สารนิเทศ 50 ปี  โรงสูบ สหกรณ์ หอพักหญิง และคหกรรมศาสตร์ 
  ติดต้ังไฟนีออนในห้องเก็บของให้กับอาคารพิเศษอาคารจอดรถวิภาวดี ป้ายหยุด
ตรวจให้กับงานรักษาความปลอดภัย  
  เดินสายไฟฟ้าติดต้ังคัตเอาท์ให้กับนิสิตสโมสรคณะบริหารธุรกิจ โรงอาหารกลาง 1  

 หล่อเสาไฟฟ้าขนาด 250 วัตต์ จํานวน 6 ต้นบริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
  เดินสายเมนไฟฟ้าใช้กับป้ัมน้ําบริเวณบ่อน้ําคณะสังคมศาสตร์ 
  ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างบ้านพักข้าราชการซอย พหลโยธิน 45 

 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างเมนติกส์ชํารุดบริเวณลานจอดรถหอประชุมใหญ่      
และบริเวณถนนหน้ากองยานพาหนะฯถึงแยกหอพักหญิง 

 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ตู้แช่อาคารพืชไร่นา ระบบไฟฟ้าป้อมยาม  
คัตเอ้าท์เสียและสายเมนช๊อตแนวถนนชูชาติกําภู และถนนหน้ากองยานพาหนะฯถึงแยกหอพักหญิง  
    ซ่อมตู้เซฟตี้อาคารพุทธเกษตร    
    ซ่อมแซมป้ัมน้ําและตู้เซฟตี้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ     
  ติดต้ังเครื่องเติมอากาศ จํานวน 2 ตัวหลังอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
  ติดต้ังเครื่องเติมอากาศด้านหลังอาคารสหกรณ์ฯ    
  ตัดก่ิงไม้ใกล้สายไฟแรงสูง ถนนชูชาติกําภู และถนนระพีสาคริก 
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 2. ปรับปรุง / ซ่อมแซม พื้นที่ส่วนกลาง ดําเนินการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ 
ส่วนกลาง โดยมีค่าใช้จ่าย 111,860 บาท ประกอบด้วย   
  ด้านหลังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย(หน้าอาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป์) ซ่อมแซมท่อ
น้ําประปาที่แตก  

 อาคารศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ และ อาคารคณะวิทยาศาสตร์  
ดําเนินการซ่อมท่อน้ําประปารั่ว  

 หลังอาคารสํานักทะเบียนฯ ซ่อมท่อน้ําประปาแตก 
 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการซ่อมท่อน้ําประปาหลุดจากข้อต่อ 
 อาคารจุลชีวะ ดําเนินการซ่อมแซมท่อเมนน้ําประปา   
 คณะวนศาสตร์ ดําเนินการซ่อมท่อเมนน้ําประปาแตก 
 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ดําเนินการเปลี่ยนท่อเมนน้ําประปา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผลถึงคณะมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนท่อเมนน้ําประปา 
 บริเวณหน้าศูนย์ชีวินทรีย์และสหกรณ์ร้านค้า ดําเนินการซ่อมแซมท่อเมนน้ําประปา 

ขนาด 2 นิ้ว  
 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตดําเนินการซ่อมโถปัสสาวะ ซ่อมปั้มบําบัดน้ําเสียตัน  
 สระว่ายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ดําเนินการซ่อมแซมห้องน้ําเครื่องสุขภัณฑ์ 
 อาคารหอประชุมใหญ่ ดําเนินการซ่อมท่อที่ติดต้ังปั้มหักบริเวณลานหอนาฬิกา 1 จุด  

   บริเวณประตูวิภาวดีและหน้ากองยานพาหนะ ดําเนินการเก็บสายโทรศัพท์ให้
เรียบร้อย    

 หอประชุมใหญ่ ซ่อมแซมฝาท่อตะแกรงปิดท่อน้ํา   
 แนวถนนระพีสาคริก ตัดเหล็กเชื่อมทําฝาท่อระบายน้ํา จํานวน 16 ฝา   

  แนวถนนชูชาติกําภูตัดเหล็กทําฝาท่อระบายน้ํา จํานวน 14 ฝา ตัดเหล็กฉากเชื่อมทํา
ขายึดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 18 อัน   

 สํานักพิพิธภัณฑ์ ตรวจสอบท่อรดน้ําต้นไม้เพิ่มเติม 
 ซอยพหลโยธิน 45 ดําเนินการล้อมรั้วลวดหนาม  
 อาคารหลังตึกพักชาย 14  ดําเนินการซ่อมสะพานไม้ชํารุด  
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 ดําเนินการทําพ้ืนเวทีใหม่เนื่องจากโดนน้ําท่วมเสียหาย 
  อาคารกองยานพาหนะฯ ซ่อมแซมไฟเบรกรถรางที่ให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไป

ให้สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัย ดําเนินการซ่อมเก้าอ้ีชํารุด ติดกลอนประตูเพิ่มภายในอาคาร  ซ่อม
ลูกปืนด้านหลังรถราง ซ่อมไดร์สตาร์ท ซ่อมแซมท่อไอเสียชํารุด 

 

 3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารและอาคารเรียนส่วนกลาง ดําเนินการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง โดยมีค่าใช้จ่าย 659,401 บาท ประกอบด้วย  

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 งานรักษาความปลอดภัยประตู 3 งามวงศ์วาน  ดําเนินการ 
เปลี่ยนคู่สายเคเบิ้ล 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ดําเนินการซ่อมท่อน้ํารั่วจากท่อเหล็ก ดําเนินการซ่อมประตู 
เปิด – ปิดชํารุดและฉีกขาด ดําเนินการซ่อมหลังคาดาดฟ้า ซ่อมแซมป้ัมน้ํา ซ่อมแซมไฟนีออนที่ห้องเรียน 
201 และดําเนินการซ่อมแซมประตูม้วน และบันไดด้านหน้าทางขึ้นฝั่งคณะสังคมศาสตร์แตกหัก   

 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ดําเนินการซ่อมลูกลอยห้องน้ําชาย ช้ัน 3 ช้ัน 4 ดําเนินการ 
ซ่อมฝ้าช้ัน 4 ซ่อมแซมประตูไฟฟ้าเปิด – ปิด ชํารุด ซ่อมท่อน้ําทิ้ง ซ่อมแซมโถชักโครกอุดตัน เปลี่ยนก๊อก
น้ําอ่างล้างมือ 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ดําเนินการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ําช้ัน 1,4-5,8,9 ก๊อกน้ําที่ 
ชํารุด เปลี่ยนช๊าพอ่างหน้าห้องน้ํา 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 ,3 ,4 และอาคารงานรักษาความปลอดภัย ซ่อมแซมเครื่อง 
สุขภัณฑ์ 

 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการซ่อมแซมท่อเมนน้ําประปารั่ว และซ่อมแซมท่อน้ํา 
ทิ้งอุดตัน  
  คณะมนุษยศาสตร์อาคารใหม่ตรวจสอบบริษัท ช.หอมนานถอดสํารวจกุญแจปิดน้ํา 
  คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ติดต้ังปั๊มสูบน้ํา(น้ําพุ) บําบัดน้ําเสีย  
  คณะสังคมศาสตร์ และอาคารพุทธเกษตร ติดต้ังเครื่องเติมอากาศ 
    คณะประมง ตรวจสอบขอใช้น้ําประปา 
  ภาควิชากีฏวิทยา และอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดําเนินการเปลี่ยนท่อน้ําประปา   
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  อาคารตึกพัก หอพักหญิงดําเนินการเดินสายใหม่  
  อาคารกองกิจการนิสิต เปลี่ยนสายภายใน  
  อาคารร้านพันธ์ุไม้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเปลี่ยนสายโทรศัพท์   
  อาคารหอประชุมใหญ่ ถึงแยกเกษตรศาสตร์โครงการติดต้ังจอ LED จํานวน 2 ชุด  
ดําเนินการตรวจสอบแบบแนวการเดินสาย Fiber optic บริเวณบ่อน้ําข้างหอประชุมใหญ่ติดต้ังตู้ควบคุม
เปิด – ปิดเครื่องเติมอากาศ 
  บริเวณสวนรวมพันธ์ุไม้ ประตู 1 เดินท่อรดน้ําต้นไม้ และติดต้ังปั้มน้ํา 
  สระว่ายน้ําจุฬาภรณ์ ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อน้ําประปา ซ่อมท่อน้ําทิ้งรั่วเปลี่ยน 
ช๊าบอ่างล้างหน้า ซ่อมแซมฝารองนั่งชักโครก  

 สํานักงานปรมณูเพื่อสันติ ประสานงานกับบริษัทบุญนําโชค ย้ายแนวท่อน้ําประปา 
  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานการประปานครหลวงติดต้ังมาตรวัดน้ํา 

ขนาด 4 นิ้ว 
  อาคารหอประชุมซ่อมท่อน้ําประปาแตก ติดต้ังปั๊มน้ําห้องน้ําใหญ่ เปลี่ยนหัวก๊อกน้ํา 
บริเวณด้านหลังหอประชุม ติดต้ังปั้มสูบน้ําสนามหญ้า   
  อาคารกองยานพาหนะฯ เปลี่ยนประตูน้ําป๊ัมล้างรถ  
  อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์ซ่อมแซมท่อน้ําประปารั่ว  บริเวณด้านหลังตรวจสอบท่อ     
รดน้ําต้นไม้เพิ่มเติม ตัดเก็บและซ่อมแซมท่อรดน้ําต้นไม้ซ่อมปั้มสูบน้ําไม่ขึ้น  เปลี่ยนฟุตวาล์วท่อสูบน้ํารดน้ํา
ต้นไม้ 
  อาคารพนมสมิตานนท์บริเวณด้านหน้ารื้อถอนสะพานข้ามคูระบายน้ํา 
  อาคารพุทธเกษตร เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ 
  อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ตรวจสอบแก้ไขปั๊มน้ํารดน้ําต้นไม้สูบน้ําไม่ขึ้น ติดต้ังปั้ม 
สูบน้ําสนามหญ้า  โครงการเฟื้องฟ้า ตรวจสอบเคลื่อนย้ายป๊ัมสูบน้ํา  
  บ่อน้ําข้างหลังสนามรักบ้ี  ตรวจสอบและซ่อมตู้ควบคุม เปิด–ปิดเครื่องเติมอากาศ  
  บริเวณป้อมยามประตู 1 เปลี่ยนรางหลอดฟลูออเรนเซนต์ 36 วัตต์ 
  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา DP1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
ดําเนินการติดต้ังเครื่องเติมอากาศ จํานวน 2 ตัวด้านหลังอาคาร 
  ถนนเส้นหน้ากองยานพาหนะฯ-โครงการหลวง ติดต้ังโคมไฟฟลูออเรนเซนต์ 36 วัตต์  
2 ชุด  
  บริเวณข้างหอพักหญิง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา DP 2 หม้อแปลงในตู้ควบคุมระบบ     
ไฟเสีย  
  บริเวณทางเดินข้างหอพักหญิงตรงข้ามกับสนามตะกร้อ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  
  ถนนระพีสาคริก และหน้าหอ3 เชื่อมไฟแสงสว่างหลอดแสงจันทร์ 80 วัตต์  
  บริเวณหน้าสํานักคอมพิวเตอร์ ซ่อมไฟถนนจันทรสถิตย์  
  บริเวณหน้าสํานักหอสมุด ซ่อมไฟถนนสุวรรณฯ  
  บริเวณถนนอิงคสุวรรณ ตรวจสอบเสาไฟฟ้า และทําการรื้อถอนโคมไฟและเสาไฟ  
เนื่องจากถูกรถชน   
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  4. งานพิธีของหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์  ดําเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ขอความอนุเคราะห์ โดยมีค่าใช้จ่าย  82,371  บาท ประกอบด้วย     
  สํานักงานบริการวิชาการจัดทําป้ายบอกทาง การประชุมเสวนาเรื่อง “ไม้พยุง :  
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู หรือ สงวน?” ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ติดต้ังป้ายบอกเส้นทางไป 
สถานที่จัดงานสัมมนาฯ จํานวน 10 จุด  
  คณะมนุษยศาสตร์จัดทําป้ายบอกทางไปอาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป์ เส้นทางจาก 
ประตู 1 ประตู 3 ประตูพหลโยธิน ประตูถนนวิภาวดีรังสิต  
  สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอยืมป้ายบอกทางจํานวน 2 ป้าย  
เพื่อใช้ในโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
  ศูนย์วิจัยป่าไม้  คณะวนศาสตร์ติดต้ังป้ายบอกเส้นทางสู่พิพิธภัณฑ์มด 
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์งาน  
JOBFAIR  
  คณะบริหารธุรกิจดําเนินการติดต้ังป้ายบอกทางในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ  
เรื่อง “กะเทาะเปลือกทางธุรกิจ ผ่าความคิด CEO”  
  สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ จัดทําป้ายบอกทางจากประตูใหญ่ด้านฝั่งถนน 
พหลโยธิน ประตูทางเข้าถนนวิภาวดี ประตู 1 และ 2 ถนนงามวงศ์วาน 
  สํานักงานบริการวิชาการจัดทําป้ายบอกทางการประชุมเสวนา เรื่อง “สนองแนว 
พระราชดําริ : แนวทางปลูกป่าฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา 5W 1H”  
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  คณะศึกษาศาสตร์จัดทําเวทีในงาน “สืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู”  
  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดําเนินการเก็บธงชาติรอบอาคาร  
  สระว่ายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ดําเนินการจับผ้าระบายและติดโฟมงานทําบุญวัน 
สถาปนาสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ครบคอบปีที่ 33 ในวันที่ 18 ม.ค. 55  
  คณะมนุษยศาสตร์ จัดทําป้ายบอกทาง “การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย 
ญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6”  
  คณะเศรษฐศาสตร์ จัดทําป้ายบอกทางในโครงการมหกรรมโรตารีเพื่อสันติสุข  
  งาน 90 ปี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก จัดทําป้ายบอกทาง  
  สํานักการกีฬาจัดสถานที่โครงการ “Kasetsart Go Open 2010”  
  ชมรมพุทธศาสน์ดําเนินการจัดสถานที่แต่งผ้าระบายและประดับธงพิธีไหว้ครู   

 จัดทําป้ายBackdrop งาน“The First Step to Become Globalized  
Graduates”  

 จัดทําป้ายบอกทางงาน“แถลงข่าวเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-Food Science Park)” จํานวน 10 จุด จากประตู 1 ประตู 2 และประตู
วิภาวดี มายังอาคารสารนิเทศ 50 ปี  

  ติดต้ังธงประจําคณะ 32 ต้น งาน“The First Step to Become Globalized 
Graduates” บนเวทีอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

  จัดทําป้าย Backdrop งาน“โครงการสืบสาน วันสืบ  นาคเสถียร ประจําปี 2555”  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
  จัดทําป้ายบอกทางงาน“ปาฐกถา 90 ปี ศ.ระพี สาคริก ครั้งที่ 1” จํานวน 10 จุด 
จากประตู 1 ประตู 2 และประตูวิภาวดี มายังอาคารศรีรัศมิ์ คณะสังคมศาสตร์  

 จัดทําป้าย Backdrop“งานแสดงมุทิตาจิต นนทรีสีทอง 55” ณ ห้องประชุมสุธรรมฯ 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
  จัดทําป้ายบอกทางงาน“มหกรรมโรตารีเพื่อสันติสุข” จํานวน 10 จุด จากประตู 1 
ประตู 2 และประตูวิภาวดี มายัง อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
  จัดทําป้ายบอกทางงาน “7-7-7 เกี่ยวข้องอย่างไรกับภัยพิบัติ”  จํานวน 10 จุด จาก 
ประตู 1 ประตู 2 และประตูวิภาวดี มายังอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 82

 5.  การบริการทางวิชาการศึกษาดูงานระบบบําบัดน้าํเสีย   
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์นํานิสิตเข้าศึกษาดูงานระบบบําบัดน้ําเสีย

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 23 ราย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ต้ังแต่เวลา 15.00–
16.00 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 60 คน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 และ
อาจารย์จากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 8 
คน เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2555 ต้ังแต่เวลา 09.00 –11.30 น.  
 

 
 
 
 
 

 
 6. งานซ่อมแซมถนนที่ชํารุดภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการลาดยางแอสฟัลท์บริเวณ
ถนนที่ชํารุดให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย  ได้แก่ถนนด้านหน้าและด้านหลังอาคารสํานักการกีฬา 
สํานักหอสมุด ถนนบริเวณหน้าศูนย์เรียนรวม 4 และคูน้ําบริเวณด้านข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีค่าใช้จ่าย 34,550 บาท 
 
 

 
 
 
 

  สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน
อาคารและพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 6 โครงการ มีรายจ่ายเป็นเงิน 868,066 บาท 
 
พัฒนาให้บรกิารอาคารกจิกรรมนิสิต 
 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ได้ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของอาคารหอพัก-ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต 
อาคารกองกิจการนิสิต และชมรมต่างๆ  ดังนี้ 

 

 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 
  พัฒนาปรบัปรุงติดต้ังเหล็กก้ันรั้วหน้าหอพักนสิิตหญิง ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงติดต้ังเหล็กดัดก้ันรั้วหน้าหอพักนิสิตหญิงให้อยู่ในสภาพดีและสวยงาม โดยใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนาปรบัปรุงติดต้ังรั้วลวดหนามหนา้หอพักนสิิตหญิง ดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุงเปลี่ยนรั้วลวดหนามหน้าหอพักนิสิตหญิงที่มีสภาพเก่าชํารุดเป็นสนิมใหม้ีความปลอดภัยและดู
สวยงาม โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซือ้วัสดุ 
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  พัฒนางานก่ออิฐบล็อกและฉาบปูนบอ่เก็บน้ําหอพกัหญิง ดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุงก่ออิฐบล็อกและฉาบปูนกั้นบ่อเก็บน้ําบริเวณหอพักหญิง เพื่อป้องกันน้ําท่วมโดยกองกิจการนิสิต
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซือ้วัสดุ   
  พัฒนางานก่ออิฐบล็อกและฉาบปูนบอ่เก็บน้ําตึกพกัชายที่ 14 และ 15 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงก่ออิฐบล็อกและฉาบปูนกั้นบ่อเก็บน้ําบริเวณตึกพักชายที่ 14 และ 15 เพื่อ
ป้องกันน้ําท่วม โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ   
   พัฒนางานปรับปรุงทําความสะอาดบ่อเก็บน้ําตึกพักชายที่ 14 และ 15 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทําความสะอาดบ่อเก็บน้ําตึกพักชายที่ 14 และ 15 เพื่อความสะอาดในการเก็บ
น้ําประปาภายหลังสถานการณ์น้ําท่วมมหาวิทยาลัย โดยใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานซ่อมแซมเชื่อมเหล็กเสาราวตากผ้าหอพักชายที่ 13 ดําเนินการ  
พัฒนาซ่อมแซมเชื่อมเหล็กรวมตากผ้าที่ผุเป็นสนิม ให้ใช้งานได้ปกติบริเวณหอพักชายที่ 13 โดยใช้วัสดุ
คงเหลือ 
  พัฒนางานปรับปรุงท่อระบายน้ํารอบอาคารชมรมมุสลิมอุดตัน ดําเนินการ 
พัฒนาปรับปรุงท่อระบายน้ํารอบอาคารชมรมมุสลิมอุดตัน เนื่องจากขยะอุดตัน น้ําท่วมขังเข้าไปในอาคาร     
จึงทําความสะอาดท่อและเจาะทางระบายน้ําเพิ่ม 
  พัฒนางานซ่อมแซมพื้นถนนหน้าหอพักหญิง ดําเนินการพัฒนางานซ่อมแซม 
พ้ืนถนนทรุดตัวเนื่องจากน้ําท่วมและเป็นหลุมลึก จึงถมดินและเทปูทับเพื่อความปลอดภัย โดยกองกิจการ
นิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานปรับปรุงสะพานไม้ตึกพักหญิงชงโค ดําเนินการพัฒนางานปรับปรุง 
สะพานไม้ข้ามสระน้ําภายในบริเวณหอพักนิสิตหญิงเพื่อความปลอดภัย โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุและใช้วัสดุคงเหลือ 
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 2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย ดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารกองกิจการนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี 
เกิดความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร โดยใช้วัสดุที่อยู่ในคลังพัสดุ จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม และกองกิจการนิสิต
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  พัฒนางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของตึกพัก-หอพัก
ชาย ดําเนินการพัฒนางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของตึกพัก-หอพักชาย เพื่อความ
ปลอดภัยและให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ และใช้
วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของตึกหอพักหญิง 
ดําเนินการพัฒนางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของตึกพัก-หอพักหญิง เพื่อความ
ปลอดภัยและให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ และใช้
วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานซ่อมแซมระบบประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ของตึกหอพักชาย 
ดําเนินการพัฒนาเปลี่ยนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาของตึกพัก-หอพักชาย เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ และใช้วัสดุคงเหลือ 
       พัฒนางานติดต้ังพัดลมเพดานอาคารชมรมนนทรีทักษิณ หอ 3 ดําเนินการ
พัฒนางานติดต้ังพัดลมเพดาน ทดแทนของเดิมที่เก่าชํารุด บริเวณอาคารชมรมนนทรีทักษิณ หอ 3 โดยกอง
กิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
  พัฒนางานติดต้ังเครื่องปั้มน้ําตึกพักชายที่ 15 ดําเนินการพัฒนางานติดต้ัง     
เครื่องปั้มน้ําตึกพักชายที่ 15 ทดแทนของเดิมที่เป็นสนิมรั่วซึม โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อเครื่องปั้มน้ํา 
และใช้วัสดุคงเหลือ               
  พัฒนางานติดต้ังพัดลมดูดอากาศ ชมรมมุสลิม หอ 4 ดําเนินการพัฒนาติดต้ัง     
พัดลมดูดอากาศภายในห้องน้ํา บริเวณชมรมมุสลิมหอ 4 โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และใช้
วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนาปรับปรุงงานติดต้ังโคมไฟสปอร์ตไลท์สวนหย่อม ตึกพักชายที่ 13 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงติดต้ังโคมไฟสปอร์ตไลท์สวนหย่อม บริเวณหน้าตึกพักชายที่13 โดยนิสิตเป็นผู้ซื้อ
อุปกรณ์ และใช้วัสดุซ่อมคงเหลือ 
   พัฒนางานซ่อมแซมระบบประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ของตึกหอพักหญิง 
ดําเนินการพัฒนางานซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบประปาและเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาของของตึกพัก-หอพัก
หญิง เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยปกติและปลอดภัย โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ 
และใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาของอาคารชมรมกิจกรรมนิสิต 
และกองกิจการนิสิต ดําเนินการพัฒนางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาของอาคารชมรมกิจกรรมนิสิต 
ได้แก่ ชมรม Ku band ชมรมดนตรีไทย ชมรมดาวกระจุย อาคารกิจกรรมตึก8 ชมรมมุสลิม หอ3 และ
อาคารกองกิจการนิสิต โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ และใช้วัสดุคงเหลือ  
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 3. พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจําอาคารกิจกรรมนิสิต โดยใช้พัสดุในคลังและ
จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

  พัฒนางานติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่างตึกพักชายที่ 12 ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่างตึกพักชายที่ 12 เพื่อความปลอดภัย และป้องกันทรัพย์สินสูญหาย โดยกองกิจการ
นิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ 
  พัฒนางานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าต่างช่องลมตึกหอพักชาย ดําเนินการ
พัฒนางานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าต่างช่องลมตึกพัก-หอพักชายแทนของเดิมที่เก่าขาดหมดสภาพการใช้
งาน โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ และใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานซ่อมแซม เปลี่ยนโถส้วม หอพักชาย-หญิง ดําเนินการพัฒนา
ซ่อมแซม เปลี่ยนโถส้วมที่ร้าวชํารุด รั่วซึม หลุด บริเวณหอพักชาย-หญิง โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อ
วัสดุ และใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าต่างช่องลมตึกพัก-หอพักหญิง ดําเนินการ 
พัฒนางานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าต่างช่องลมตึกพัก-หอพักหญิงแทนของเดิมที่เก่าขาดหมดสภาพการใช้
งาน โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ และใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานปูกระเบื้องป้อมชวนชม ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงปูกระเบื้องป้อม
ชวนชมทดแทนการปูเสื่อน้ํามัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสามารถทําความสะอาดได้ง่าย โดยกอง
กิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ 
  พัฒนางานปรับปรุงเปลี่ยนบานประตูป้อมชวนชม ดําเนินการพัฒนางาน
เปลี่ยนบานประตูไม้ภายในป้อมชวนชม เพื่อกั้นห้องให้เป็นสัดส่วน และและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ 
  พัฒนางานซ่อมแซมราวแขวนตู้เสื้อผ้าตึกพักหญิงชวนชม ดําเนินการพัฒนา
งานซ่อมแซมราวแขวนตู้เสื้อผ้าตึกพักหญิงชวนชม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานปรับปรุงเปลี่ยนไม้กระดานรองพื้นเตียง และซ่อมแซมเชื่อมเหล็ก
เตียงของหอพัก-ตึกพักชาย ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนไม้กระดานรองพื้นเตียงและซ่อมแซมเชื่อม
เหล็กเตียง ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อ
วัสดุ 
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  พัฒนางานปรับปรุงเปลี่ยนไม้กระดานรองพื้นเตียง และซ่อมแซมเชื่อมเหล็ก
เตียงของหอพัก-ตึกพักหญิง ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนไม้กระดานรองพื้นเตียงและซ่อมแซมเชื่อม
เหล็กเตียง ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อ
วัสดุ 
  พัฒนางานปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้อง TV หอพักหญิงพุทธรักษา ดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูไม้ห้อง TV หอพักหญิงพุทธรักษาที่ชํารุดจากสภาพน้ําท่วม และไม่
สามารถปิดได้ให้สามารถใช้ได้ตามปกติ โดยใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานซ่อมแซมรถเข็นของ หอพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร  
ดําเนินการพัฒนาซ่อมแซมรถเข็นของ หอพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โดยใช้วัสดุคงเหลือ งานซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชาหอพักหญิงคัทลียา  
  พัฒนางานซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา หอพักหญิงคัทลียา ดําเนินการงานพัฒนา
ซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชาหอพักหญิงคัทลียา ให้มีความสวยงามและใช้งานได้ตามปกติโดยใช้วัสดุคงเหลือ  
  พัฒนางานซ่อมแซมฝ้าเพดานป้อมชวนชม หอพักหญิง ดําเนินการพัฒนางาน 
ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่แตกชํารุดภายในป้อมชวนชม โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  
  พัฒนางานปรับปรุงทาสีเก้าอี้ยาว หอพักหญิงคัทลียา หอพักหญิงมหาหงส์  
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทาสีเก้าอ้ียาว บริเวณหอพักหญิงคัทลียาและหอพักหญิงหมาหงส์ เพื่อความ
สวยงามและบํารุงรักษาสภาพให้ใช้งานได้ปกติ โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  
  พัฒนางานปรับปรุงเปลี่ยนบานประตูไม้ ป้อมชวนชม ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงเปลี่ยนบานประตูไม้ที่ชํารุดจากน้ําท่วมไม่สามารถปิด - เปิดได้ บริเวณป้อมชวนชม โดยกองกิจการ
นิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อบานประตูให้  
  พัฒนางานซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคา หอพักชายที่ 13 ดําเนินการพัฒนา
เปลี่ยนหลังคาที่แตกเนื่องจากกิ่งไม้หล่นทับ  บริเวณหอพักชายที่ 13 เพื่อความปลอดภัยของนิสิตภายใน
หอพัก และกวาดกิ่งไม้ใบไม้ออกเพื่อป้องกันน้ําฝนกักขังทําให้น้ํารั่วซึมได้ โดยใช้วัสดุคงเหลือ 
  พัฒนางานปรับปรุงติดต้ังโช๊คอัพบานพับประตู ป้อมชวนชม ดําเนินการพัฒนา
ติดต้ังโช๊คอัพบานพับประตูห้าป้อมชวนชม ให้เปิดปิดได้สะดวกขึ้น โดยกองกิจการนิสิตสั่งซื้อวัสดุให้ 
 
  พัฒนางานซ่อมแซมแผ่นยิปซั่มบอร์ดกันสาด  หอพักหญิงคัทลียา ดําเนินการ 
พัฒนางานซ่อมแซมและเปลี่ยนแผ่นยิปซั่มบอร์ดกันสาดที่หลุด และแตกชํารุดให้มีสภาพปลอดภัย บริเวณ
หอพักหญิงคัทลียา โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อวัสดุ 
  พัฒนางานโครงการปรับปรุงซุ้มอ่านหนังสือ หลังหอพักหญิงขจรรัตน์  
ดําเนินการพัฒนางานโครงการปรับปรุงเทพื้นปูน และจัดทําซุ้มอ่านหนังสือ ภายหลังน้ําท่วมซึ่งมีสภาพ
ชํารุดและไม่ปลอดภัยบริเวณหลังหอพักหญิงขจรรัตน์ ให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ    
  พัฒนางานซ่อมแซมหลังคาอาคารกิจกรรม ตึก 8 ดําเนินการพัฒนางาน  ซ่อมแซม
กระเบื้องหลังและโครงไม้หลังคา อาคารกิจกรรมตึก 8 ที่แตกเสียหายอันเนื่องมาจากต้นไม้โค่นล้มทับ ให้มีความ
ปลอดภัยและใช้งานได้ตามปกติ โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
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  พัฒนางานปรับปรุงงานซ่อมแซมและมุงกระเบื้องหลังคาศาลาพักผ่อน 
หอพักหญิงมหาหงส์ ดําเนินการมุงกระเบื้องหลังคาและซ่อมแซมโครงหลังคา ศาลาพักผ่อน หอพักหญิง
มหาหงส์ โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ 
  พัฒนางานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์ หอพักหญิง
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์ บริเวณหอพักหญิงเพื่อ
ความสวยงามและเป็นการบํารุงรักษาตามระยะเวลา โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุ 
 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรม
นิสิต จํานวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 299,850 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ  
  งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ดําเนินการให้บริการอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ 
โดยได้รับค่าธรรมเนียมฯ เป็นเงิน 5,103,657 บาท และพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
อาคารให้เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้พักอาศัยในอาคาร ดังนี้ 
 

 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณอาคารสวัสดิการ ดําเนินการจ้างบริการรักษา
ความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัยกับผู้พักอาศัย 
ใช้งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯเป็นเงิน 392,904 บาท 
 

 2. พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดิการ ดําเนินการจ้างบริการรักษาความ
ปลอดภัยพ้ืนที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินกับผู้พักอาศัย    
ใช้งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 672,000 บาท 
 

 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยฯ  จํานวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณเป็นเงิน 1,064,904 บาท และมีรายได้ค่าธรรมเนียม
อาคาร เป็นเงิน 2,659,567 บาท 
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งานพิธีการส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ์ละกิจกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ร่วมจัดงานพิธีส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การจัดดอกไม้ การจัดสวนตกแต่งไม้
ดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
และอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การติดต้ังและ
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  การให้บริการ
ยานพาหนะกับฝ่ายต่าง ๆ การให้บริการใช้ห้องประชุม อาคารจอดรถ  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
นอกจากนั้น ยังส่งบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ และ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 1. งานพิธีพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล          
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 (2 ธันวาคม 2554) ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

    
 

2. งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2554 (27 ธันวาคม 2554) ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เป็นการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณบุคลากรที่มุ่งมั่นในการทํางานมาตลอดปี 
 

    

 3. โครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2554  (24 มกราคม 2555) เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างขวัญกําลังใจให้กับนิสิตช้ันปีสุดท้ายของทุกคณะ นิสิตจะได้พบผู้บริหารเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเตือนใจ        
คําอําลา และสร้างความผูกพันอันดีงาม เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มี 
คุณภาพของสังคมต่อไป 
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 4. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 (31 มกราคม 2555) ณ ห้องสุธรรมอารีกุล โดยมีกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภายในงานมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยภาคบรรยาย          
และภาคโปสเตอร์  

 

  
 
 

 5. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 67 (2 กุมภาพันธ์ 2555) เป็น
การจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงสามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกาศสดุดีเพื่อรําลึกถึงคุณูปการของสามบูรพาจารย์ พิธี    
ว า งพว งมาล าขอ งคณะผู้ บ ริ ห า ร   ครอบครั ว ส าม บู รพาจ า รย์   มู ลนิ ธิ   สมาคม นิสิ ต เ ก่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การบริหาร องค์การนิสิต คณะ สํานัก สถาบัน นิสิต
เก่า ตลอดจนนิสิตปัจจุบัน หน่วยงาน คณะบุคคล นอกจากนี้ ยังมีพิธีรดน้ําคาวระบูรพาจารย์อาวุโส การ
ประชุมใหญ่ของสมาคมนิสิตเก่าฯ งานวันคืนสู่เหย้า ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางพวง
มาลาเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1          
ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์   

 

   
 

 6. งานเกษตรเทรดแฟร์ 2555 “มหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” (4-12 
กุมภาพันธ์ 2555) ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ประตูพหลโยธินถึงประตูงามวงศ์วาน 1 เป็นการจัดมหกรรม
สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายหลายประเภทให้เลือกซื้อ เลือกชม เลือกชิมได้ภายในงาน อาทิ 
สินค้า OTOP ประจําท้องถิ่น สินค้าทางการเกษตรทั้งอุปโภคและบริโภค ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาพันธ์ุงาน
ฝีมือท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง อาหารคาวหวานพื้นเมือง อุปกรณ์ทางการเกษตร การออกร้านจําหน่ายสินค้าขึ้นชื่อ
ประจําจังหวัดของผู้ประสบภัยน้ําท่วม ช่ืนชมกับบรรยากาศตลาดน้ําช่ือดัง และมีการจัดสวนสนุกที่รวบรวม
เครื่องเล่นไว้หลายชนิดเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน  
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 7. การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 โครงการ“เลือกแนวทาง...วาง
อนาคต”ที่มหาวิทยาลัยฯ (28-29 กุมภาพันธ์ 2555) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  อาคารศูนย์เรียนรวม 3 
และกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  จัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กําลัง จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท จ่ายจริง 32,528 บาท คงเหลือ 2,472 บาท   
 

   
 
 

 8. งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา เทศน์มหาชาติ มหาราชภูมิพล”  
(16-18 มีนาคม 2555) จัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ (มหาราชภูมิพล มหาเวสสันดรชาดก คาถาพัน)       
และงานดนตรีไทยอุดมศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารจักรพันธ์    
เพ็ญศิริ 
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 9. งานกาชาด ประจําปี 2555 (30 มีนาคม-7 เมษายน 2555)  ณ บริเวณลานพระรูปทรงม้า 
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมออก
ร้านจําหน่ายสลากนํารายได้เพื่อเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 
 

 
 
 

 10. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจําปี 2555 (11 เมษายน 2555) ณ โถง   
จัดเลี้ยงชั้น 1 และช้ันล่างอาคารสารนิเทศ 50 ปี จัดเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย 
กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีแห่อัญเชิญพระพุทธชินสีห์ จากสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมาที่
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยบุคลากรและนิสิตแต่งชุดเทศกาลสงกรานต์นิยม เสื้อผ้าลายดอกมาในรูปแบบ
ของขบวนกลองยาว นําหน้าขบวนรถแห่อัญเชิญพระพุทธชินสีห์ หลังจากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธชินสีห์ไว้            
ณ ปะรําพิธีบริเวณเสาธงหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 
และประชาชน ได้ร่วมกันสรงน้ําพระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรม     
ที่สอง คือ พิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และต่อด้วยพิธีรดน้ําขอพรบูรพาจารย์อาวุโส                    
มีค่าใช้จ่าย 34,600 บาท  
 

   
 
 

 11. โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2555 (19-22 พฤษภาคม 2555) ณ 
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ช้ันปีที่ 1 เพื่อให้เกิดความประทับใจและ
ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน  สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการเรียนในชั้นเรียนและการทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน 
ตลอดจนเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดพลังใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ พร้อมก้าวสู่เส้นทางการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป  
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 12. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2 พฤษภาคม 2555 ) ณ ห้องสุธรรมอารีกุล เป็นการประชุมประจําปีของสมาชิกฯ เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ  และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกฯ เพื่อนําแนวคิดไปพัฒนากองทุนฯให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

  
 

 13. งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2555 (30 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2555) ณ บริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ซึ่งสมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช-
กุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและทอดพระเนตรบริเวณงานในวันที่  30 พฤษภาคม 2555 เวลา     
16.00 น. ณ หน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  การจัดงานเกษตรแฟร์ 2555 นี้ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อ
ประชาชน” ซึ่งจะนําผลงานนวัตกรรมที่นํามาใช้ได้จริงเป็นจุดเด่นของการจัดงาน  โดยจะเน้นถึงประโยชน์
สูงสุดเพื่อให้ นักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปท่ีเข้ามาชมผลงานวิจัยสามารถจับต้องและนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริงหรือนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและประกวด
สัตว์เลี้ยงพิเศษ  โดยจัดแสดงบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ส่วนพื้นที่ด้านนอกอาคารฯบริเวณภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้แบ่งโซนเป็นพื้นที่จําหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้ซื้อหาและเลือกชมอย่าง
มากมาย 
 

 
 

 14. งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  
ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อ    
สืบทอดเจตนารมณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม โดย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ อาคารสารนิเทศ  50 ปี  
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 15. การประชมุสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555                   
“สหวิทยาการ ทางเลือกอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”(6 มถิุนายน 2555)  ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

  

 16. พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-
ลักษณ์ฯ (3 กรกฎาคม 2555) ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ นิสิตและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ           
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

 

  
 

 17. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา 2554 (14-17 กรกฎาคม 2555)        
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 
13,074 คน 
 

   
 
 18. งาน “พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (27 กรกฎาคม 2555) ณ ห้องสุธรรมอารีกุล และโถงนิทรรศการ
ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
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 19. งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (10 สิงหาคม 2555) ณ ห้องสุธรรมอารีกุล 
และโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ และปวงชนชาวไทยเป็นอเนกประการ ผู้บริหาร นิสิตและบุคลากร จึง
ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ในครั้งนี้  

 
 

   
 

 20. โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่  “The First Step to Become Globalized 
Graduates” (16 สิงหาคม 2555) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ช้ันปี
ที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรีโครงการนานาชาติ 

 

  
 

 21. งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. 2555 (ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-         
8 กันยายน 2555) บริเวณหอประชุมใหญ่ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยากฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  จัดงานเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยที่
ได้รับผลกระทบ  ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท จ่ายจริง 491,271 บาท  คงเหลือ 8,729 บาท 
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 22. งาน “นนทรีสีทอง” (25 กันยายน 2555)  ณ ห้องสุธรรมอารีกุล ห้องโถงแสดง
นิทรรศการและห้องโถงจัดเลี้ยงชั้น 1  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตบุคลากรผู้ได้
สร้างคุณประโยชน์แก่ราชการตลอดช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการ   

 

   
  

ลําดับ
ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินการ ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 งานพิธีพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็น
พลังของแผ่นดินฯ  ณ บริเวณด้านหน้า
หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2 ธ.ค. 2554 - กองการเจ้าหน้าท่ี 

2 งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2554   
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

27 ธ.ค. 2554 18,800 กองกลาง 

3 โครงการปัจฉิมนเิทศปีการศึกษา 2554   11- 24 ม.ค. 2555 16,300 กองกิจการนิสิต 

4 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50     
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

31 ม.ค. 2555 รับ 100,00    
จ่าย 82,800.50 

กองบริการ
การศึกษา 

5 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครบรอบปีท่ี 69 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 
และอาคารสารนเิทศ 50 ปี 

2 ก.พ. 2555 10,968 กองกลาง 

6 งานเกษตรเทรดแฟร์ 2555  “มหกรรมสินค้า 
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ บริเวณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ    

4-12 ก.พ. 2555 420,734.25 มหาวิทยาลัยฯ 

7 การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 16 โครงการ“เลือกแนวทาง...วาง
อนาคต”  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ     

28-29 ก.พ. 2555 32,528 กองบริการ
การศึกษา 

8 งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ   
“84 พรรษา เทศน์มหาชาติ มหาราชภูมิพล”  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

16-18 มี.ค. 2555 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

9 งานกาชาด ประจําปี 2555  ณ บริเวณลาน      
พระบรมรูปทรงม้า 

30 มี.ค.–7 เม.ย. 
2555 

- มหาวิทยาลัยฯ 

10 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี 
ประจําปี 2555 ณ โถงจัดเลี้ยงชั้น 1 และชั้นล่าง 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

11 เม.ย. 2555 34,600 กองกลาง 

11 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 
2555 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   

19-22 พ.ค. 2555 68,000 กองกิจการนิสิต 
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ลําดับ
ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินการ ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

12 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยฯ  
ณ ห้องสุธรรมฯ 

2 พ.ค. 2555 - กองการเจ้าหน้าท่ี 

13 งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2555   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน   

30 พ.ค.-7 มิ.ย.  
2555 

4,800,000 มหาวิทยาลัยฯ 

14 งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- 
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  
ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน  
ณ อาคารสารนิเทศ  50 ปี  

5 มิ.ย. 2555 - กองกลาง 

15 การประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจําปี 2555  
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

6 มิ.ย. 2555 - กองบริการ
การศึกษา 

16 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ฯ ณ ห้องสุธรรมอารีกุล  

3 ก.ค. 2555 - กองกลาง 

17 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา 2554  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

14-17 ก.ค. 2555 534,989 มหาวิทยาลัยฯ 

18 งาน “พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส    
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม
โอรสา-   ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  ณ 
ห้องสุธรรมอารีกุล 

27 ก.ค. 2555 - กองกลาง 

19 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล 

10 ส.ค. 2555 - กองกลาง 

20 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่  “The First 
Step to Become Globalized Graduates” 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

16 ส.ค. 2555 - ศูนย์การศึกษา
นานาชาต ิ

21 งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจําปี  
2555  บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

31 ส.ค.- 8 ก.ย.  
2555 

491,271 มหาวิทยาลัยฯ 

22 งาน “นนทรีสีทอง” ณ ห้องสุธรรมอารีกุล 25 ก.ย. 2555 - กองกลาง 
 

การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร

หน่วยงานคณะ สถาบัน สํานัก บุคลากร นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้กับบุคลากรเข้าร่วม ดังนี้ 
 

 1. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีสร้างจิตสํานึก          
ของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ เป็นระเบียบ



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 97

เรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิทยา
เขต   สีเขียว KU GREEN CAMPUS  ซึ่งผู้บริหารและทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมดําเนินการ
กิจกรรม  ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 21,524 คน ประกอบด้วย  
 

 นิสิต                                        จํานวน    12,652   คน 
 นักเรียน ครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนสาธิตฯ       จํานวน     3,450   คน 
 บุคลากร                  จํานวน     5,250   คน 
 เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภายนอก ได้แก่ สํานัก

การระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร  เขตบางเขน  เทศบาลนครนนทบุรี    จํานวน 172   คน 
 งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ รวมเป็นเงิน  1,976,487.33     บาท ประกอบด้วย                             

 ส่วนกลาง (กองยานพาหนะฯ)                 เป็นเงิน     312,911.25    บาท 
 หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ     เป็นเงิน   1,635,576.08    บาท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ จํากัด     เป็นเงิน      20,000.00    บาท 
 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ จํากัด            เป็นเงิน        3,000.00    บาท 
 KU HOME                              เป็นเงิน        5,000.00    บาท 

หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบัน และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการพัฒนาอาคารและสถานที่
ปลูกต้นไม้ ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีพิธีเปิดและปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนรวม
พรรณไม้เกียรติประวัติไทย และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ  คณะ สํานัก สถาบัน นิสิต บุคลากร ร่วมพัฒนาพืน้ที ่       
ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทําความสะอาด ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน     
ทั่วทั้งองค์กร  
 

  
 

2. ครั้งที่ 1 โครงการสัมมนาและวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ได้กําหนดจัดวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนร่วมทําบุญเนื่องในวันปีใหม่ และเพิ่มพูนคุณธรรม 
จริยธรรมในการให้บริการ นอกจากนั้นเพื่อให้บุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการภารกิจของ
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ มีบุคลากรเข้าร่วม จํานวน 335 คน 
มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 71,612 บาท 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ด้านต่างๆ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็นคําถาม มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
(ค่า S.D) ระดับ 

 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
1. ความเหมาะสมของวันเวลาการจัด 
    โครงการฯ (12 มกราคม 2555) 

32 
(10.63) 

126 
(36.22) 

99 
(37.87) 

42 
(14.62) 

2 
(0.66) 

3.48 
(0.885) 

มาก 
 

2. ความเหมาะสมของกําหนดการ 
   ในภาพรวม 

32 
(10.63) 

108 
(35.88) 

134 
(44.52) 

24 
(7.97) 

3 
(1.0) 

3.47 
(0.827) 

มาก 
 

3. ควรมีการจัดโครงการต่อไปหรือไม่ 80 
(26.58) 

135 
(44.85) 

74 
(24.58) 

9 
(2.90.) 

3 
(1.0) 

3.93 
(0.848) 

มาก 
 

4. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัด 
     โครงการฯครั้งต่อไป 

75 
24.92 

106 
(35.22) 

99 
(32.89) 

16 
(5.32) 

5 
(1.66) 

3.76 
(0.942) 

มาก 
 

รวม      3.66 มาก 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ   
5. เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจในการ 
    เข้าร่วมโครงการฯเป็ฯอย่างดี 

47 
(15.61) 

118 
(39.20) 

114 
(37.87) 

20 
(6.65) 

2 
(0.66) 

3.62 
(0.850) มาก 

6.  เจ้าหน้าที่ให้การตอนรับด้วย 
     อัธยาศัยไมตรี 

45 
(14.95) 

120 
(39.87) 

110 
(36.54) 

24 
(7.97) 

2 
(0.66) 

3.60 
(0.860) มาก 

7. เจ้าหน้าที่ให้บริการ/อํานวยความสะดวก 
    ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ 

45 
(14.95) 

126 
(41.86) 

115 
(38.21) 

14 
(4.65) 

1 
(0.33) 

3.67 
(0.798) มาก 

รวม      3.63 มาก 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
 8. ความเหมาะสมของการตกแต่งสถานที่ 
    ในการจัดโครงการฯ 

52 
(17.28) 

132 
(43.85) 

84 
(27.91) 

31 
(10.30) 

2 
(0.66) 

3.67 
(0.903) มาก 

9. ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
    และเครื่องเสียง 

32 
(10.63) 

135 
(44.85) 

93 
(30.90) 

40 
(13.29) 

1 
(0.33) 

3.52 
(0.866) มาก 

10. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 63 
(20.93) 

115 
(38.21) 

98 
(32.56) 

20 
(6.64) 

5 
(1.66) 

3.70 
(0.929) มาก 

11. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการฯ  
     ในภาพรวม 

59 
(19.60) 

109 
(32.21) 

111 
(36.88) 

20 
(6.64) 

2 
(0.66) 

3.67 
(0.887) มาก 

รวม      3.64 มาก 
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน      3.64 มาก 

 
 

3. ครั้งที่ 2 โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
กําหนดจัดโครงการฯ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์   
เพ็ญศิริ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ทุกคนร่วมทําบุญเนื่อง
ในวันเกษียณอายุราชการ และรับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ ตลอดจนให้บุคลากร
ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีบุคลากร
เข้าร่วม จํานวน  278  คน มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 84,109 บาท  
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  ผลประเมินโครงการ “วันแหง่การสร้างสัมมาทิฐิ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่”                   
ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ วันที ่27 กันยายน 2555 ปรากฏ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละงานที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
งานสวนและรักษาความสะอาด 48 17.27 
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 20 7.19 
งานรักษาความปลอดภัย 63 22.66 
งานรักษาและบริการ 28 10.07 
งานยานพาหนะ 20 7.19 
งานซ่อมบํารุง 34 12.23 
งานอาคารและสถานที่ 22 7.91 
งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 43 15.47 

รวม 278 100.00 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ด้านต่าง ๆ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
การบริการ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด 

X  S.D. ระดับ 

ด้านกระบวนการ         
1.  ความเหมาะสมของวันเวลา 
การจัดงาน  

50 
(17.99) 

142 
(51.08) 

70 
(25.18) 

10 
(3.60) 

6 
(2.16) 3.79 0.854 มาก 

2.  ความเหมาะสมของกําหนด  
เวลาการจัดงาน (08.00-14.00 น) 

51 
(18.35) 

140 
(50.36) 

69 
(24.82) 

12 
(4.32) 

6 
(2.16) 3.78 0.869 มาก 

3.  ความเหมาะสมของลําดับ 
การดําเนินกิจกรรม 

42 
(15.11) 

134 
(48.20) 

78 
(28.06) 

18 
(6.47) 

6 
(2.16) 3.68 0.885 มาก 

รวม 3.75 0.869 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1.  เจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก 
ในการลงทะเบียน 

50 
(17.99) 

161 
(57.91) 

49 
(17.63) 

11 
(3.96) 

7 
(2.52) 3.85 0.849 มาก 

2.  เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด้วย 
อัธยาศัยไมตรี 

44 
(15.83) 

149 
(53.60) 

62 
(22.30) 

14 
(5.04) 

9 
(3.24) 3.74 0.899 มาก 

3.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการ/อํานวย 
ความสะดวกตลอดการเข้าร่วมงาน 

48 
(17.27) 

146 
(52.52) 

65 
(23.38) 

8 
(2.88) 

11 
(3.96) 3.76 0.908 มาก 

รวม 3.78 0.885 มาก 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1.  ความเหมาะสมของการตกแต่ง 
สถานที่ในการจัดงาน 

46 
(16.55) 

148 
(53.24) 

72 
(25.90) 

5 
(1.80) 

7 
(2.52) 3.79 0.827 มาก 

2.  ความเหมาะสมของสื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง) 

39 
(14.03) 

131 
(47.12) 

86 
(30.94) 

10 
(3.60) 

12 
(4.32) 3.63 0.921 มาก 

3.  ความเหมาะสมของอาหาร 
และเครื่องดื่ม 

41 
(14.75) 

13 
(49.28) 

78 
(28.06) 

8 
(2.88) 

14 
(5.04) 3.66 0.940 มาก 

4.  ความเหมาะสมของสถานที่ 
จัดงาน 

66 
(23.74) 

149 
(53.60) 

51 
(18.35) 

5 
(1.80) 

7 
(2.52) 3.94 0.848 มาก 

5.  ความพึงพอใจในภาพรวม 
ของการจัดงาน 

49 
(17.63) 

148 
(53.24) 

65 
(23.38) 

9 
(3.24) 

7 
(2.52) 3.80 0.854 มาก 

รวม 3.76 0.878 มาก 
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 3.76  มาก 

 
4. โครงการทาํบุญถวายสังฆทานและศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  ตามท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มนีโยบายควบคุมสัตว์พาหะนําโรค และได้มอบหมายให้กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที ่ดําเนินงาน“โครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการ” 
เนื่องจากคณะทํางานโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  แบบบูรณาการ ได้มี
การดําเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ลดจํานวนประชากรหนูภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็น
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จํานวนมาก จึงขอให้คณะทํางานฯ ได้ทําบุญถวายสังฆทานและศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นสุขทางใจ ตลอดจน
เป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งได้มีการทาํบุญถวายสังฆทาน 
และไหว้พระ 9 วัด ณ จังหวัดนครนายก ได้แก่  
 1) วัดพรหมมณี (หลวงพ่อปากแดง)  
 2) วัดศรีกะอาง   
 3) วัดพระพุทธฉาย (เขาชะโงก)  
 4) วัดคีรีวัน  
 5) วัดเชียวโอสถ  
 6) วัดมณีวงศ์   
 7) วัดเขาแดง  
 8) วัดสุวรรณ (ลอดโบสถ์)  
 9) อุทยานพระพิฆเณศ  
ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555  เวลา 6.30 – 19.30 น.ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงินรายได้ เงินงบอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรของกองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ เป็นเงิน 26,300 บาท มีบุคลากรร่วม จํานวน 34 คน  มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 17,317.75 บาท มี
เงินคงเหลือ 8,982.25 บาท 
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 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการทําบุญถวายสังฆทานและศึกษาดูงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เข้ารว่มทั้งหมด จํานวน 34 คน ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ตารางที่     ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านต่าง ๆ  
N = 34

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็นการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ด้านเนื้อหา/หลักสูตร 
   1.1 ท่านเห็นว่าการทําบุญถวายสังฆทานช่วยบํารุง
พระพุทธศาสนา 

18 
(52.94) 

10 
(29.41) 

6 
(17.65) 

- - 

   1.2 หลังจากศึกษาดูงานท่านมีทัศนคติท่ีดีต่อการดําเนินงาน 
ดําเนินชีวิต 

15 
(44.12) 

16 
(47.06) 

3 
(8.82) 

- - 

   1.3 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการอบรมในแต่ละหัวข้อ 14 
(41.18) 

15 
(29.56) 

5 
(14.71) 

- - 

   1.4 ท่านสามารถนําความรู้ท่ีได้ใช้ประโยชน์ได้จริง 15 
(15.00) 

14 
(41.18) 

4 
(11.76) 

- - 

   1.5 ความเหมาะสมของเนื้อหาของโครงการในภาพรวม 30 
(88.24) 

4 
(11.76) 

- - - 

2. ด้านสถานที่ 
   2.1 ความพึงพอใจต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการจัด
อบรม/สัมมนา 

18 
(52.94) 

13 
(38.24) 

3 
(8.82) 

- - 

   2.2 ความพึงพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่มต่างๆ 17 
(50.00) 

14 
(41.18) 

3 
(8.82) 

- - 

   2.3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการในภาพรวม 32 
(94.12) 

1 
(2.94) 

1 
(2.94) 

- - 

3. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดอบรม/สัมมนา 
   3.1 การบริการ/การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 17 

(50.00) 
14 

(41.18) 
3 

(8.82) 
- - 

   3.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการอบรม 17 
(50.00) 

13 
(38.24) 

3 
(8.82) 

- - 

   3.3 ท่านพอใจการจัดโครงการอบรมโดยภาพรวม 31 
(91.18) 

2 
(5.88) 

1 
(2.94) 

- - 

 

 จากตารางดงักล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจด้านสถานที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่
จัดโครงการในภาพรวมมากทีสุ่ด ร้อยละ 94.12  มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่จัดโครงการใน
ภาพรวมมากทีสุ่ด ร้อยละ 91.18 และมีความพึงพอใจด้านเนือ้หา/หลกัสูตรเกี่ยวกับความเหมาะของเนือ้หาใน
ภาพรวมมากทีสุ่ด ร้อยละ 88.24 ตามลําดับ 
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โครงการสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ 
   กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ อาคารสถานที่ 

จัดเตรียมสถานที่ การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณงานพิธี  การบริการยานพาหนะ การจราจร  การรักษา
ความปลอดภัย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย กองยานพาหนะฯ สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ เป็นเงิน โดยมีรายการดังนี้ 
 

ลําดับ
ที่ กิจกรรม/งานโครงการ สถานที ่ วันที่จัดงาน หน่วยงานที่ขอ ค่าธรรมเนียม

1 งานโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการ
เข้า  ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยฯ สู่สากล ประจําปีงบประมาณ 
2553 

ห้องประชุมกําพล 
อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 

6 ต.ค. 54 
 

กองวิเทศสัมพันธ์ 1,000 

2 งานรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา   
2553 ระดับสถาบัน  

ห้องประชุมกําพล- 
อดุลวิทย์, ห้องประชุม   
5, 6, 8 

10 ต.ค. 54 สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

ยกเว้น 

3 งานสัมมนาวิชาการ Bizlt 2011 หัวข้อเรื่อง 
Forwarding Business by Cutting – Edge 
technology  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

13 ต.ค. 54 
 

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ยกเว้น 

4 งานโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 5  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

22 ธ.ค. 54 สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

1,000 

5  งานขอบคุณบคุลากร ประจําปี 2554 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 26 ธ.ค. 54 กองกลาง ยกเว้น 
6 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประจําปี 2554 
อนุสาวรีย์ ศ.นสพ.ดร. 
จักร พิชัยรณรงค์
สงคราม 

27 ธ.ค. 54 คณะสัตว-
แพทยศาสตร์ 

1,000 

7 งานแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชน  ห้องเอนกประสงค์  
ชั้น 1 

5 ม.ค. 55 โครงการส่งเสริม
ความรู้ฯ 

ยกเว้น 

8 งานเกษตรเทรดแฟร์ ณ หอประชุม หอประชุม  สํานักงานอธิการบดี ยกเว้น 
9 งานเปิดโลกทัศน์เกษตรศาสตร์สู่                

ประชาคมอาเซียน  
สํานักหอสมุด 8 ม.ค. 55 กองวิเทศสัมพันธ์ ยกเว้น 

10 งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  พ้ืนที่ควบคุมใน
พระองค์ 904 

13 ม.ค. 55 คณะสังคมศาสตร์ ยกเว้น 

11  งานสืบสานวัฒนธรรมวันครู คร้ังที่ 4  ลานด้านหลังภาควิชา
พลศึกษา  

15 ม.ค. 55 คณะศึกษาศาสตร์ ยกเว้น 

12 งานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ พ.ศ. 2555  ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

22 ม.ค. 55 โครงการส่งเสริม
ความรู้ฯ 

1,000 

13  โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 23 ม.ค. 55 กองกิจการนิสิต ยกเว้น 
14 งานวันคล้ายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์     

ครบรอบปีที่ 27  
อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์  

24 ม.ค. 55 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

ยกเว้น 

15 งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

26 ม.ค. 55 สหกรณ์ออมทรัพย์
มก. 

ยกเว้น 

16 งานสถาปนามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 69  ห้องสุธรรม อารีกุล และ
อนุสาวรีย์สาม
บูรพาจารย์  

1-2 ก.พ. 55 กองกลาง ยกเว้น 

17 งานประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์ – 
ธรรมศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ คร้ังที่ 14    
เรื่อง “2015 ประชาคมอาเซียน: ความท้าทาย   
ของประไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

6 ก.พ. 55 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ 

1,000 

18 งานประชุมนานาชาติในหัวข้อ ASEAN 
Management Paradigm Towards AEC  

อาคารวชิรานุสรณ์  15 ก.พ. 55 กองวิเทศสัมพันธ์ 1,000 
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ลําดับ
ที่ กิจกรรม/งานโครงการ สถานที ่ วันที่จัดงาน หน่วยงานที่ขอ ค่าธรรมเนียม

19 งานมอบเงินบริจาคแก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้สําหรับการ
ฟ้ืนฟูมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังจากอุทกภัย  

ห้องประชุม 1  16 ก.พ. 55 กองวิเทศสัมพันธ์ 1,000 

20 งานกิจกรรมแสดงพัฒนาการเด็ก ประจําปี 
2554  

อาคารจักรพันธ์ฯ 23 ก.พ. 55 อนุบาลคหกรรม ยกเว้น 

21 งานเสนอผลงานโครงการพัฒนาปรับปรุงงาน
ของสํานักงานอธิการบดี  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

23 ก.พ. 55 สํานักงานอธิการบดี ยกเว้น 

22 งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “กะเทาะเปลือก
ธุรกิจ ผ่าความคิด CEO”  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

24 ก.พ. 55 โครงการปริญญาโท
สาขาการบริหาร 

1,000 

23 งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในชื่อโครงการ 
“เลือกแนวทาง...วางอนาคต” . 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 27 ก.พ. 55 กองบริการ
การศึกษา 

ยกเว้น 

24  งานโครงการแข่งขันยิงธนู “เกษตรศาสาตร์โอ
เพ่น คร้ังที่ 13 ประจําปี 2555”  

สนามรักบี้ฟุตบอล  8 มี.ค. 55 ชมรมกีฬายิงธนู ยกเว้น 

25 งานโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อม
สําหรับการทํางาน คร้ังที่ 3”  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50ปี 

18 มี.ค. 55 กองกลาง ยกเว้น 

26 งานนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมา
ยุครบ        57 พรรษา  

ห้องโถงนิทรรศการ  
ชั้น 1 อาคารเทพฯ  

1 – 12 และ 
18 - 29 
เม.ย. 55 

ศูนย์นานาชาติ 
สิริธร 

1,000 

27 งานโครงการเชิดชูเกียรติศักด์ิศรี  
ประจําปี 2555  

 สระจุฬาภรณ์   1 เม.ย. 55 สระจุฬาภรณ์ ยกเว้น 

28 งานกําหนดเยี่ยมชมกิจการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                        
CDR. Tsong Ming Lin  

ห้องประชุมกําพลฯ   5 เม.ย. 55 กองวิเทศสัมพันธ์ 1,000 

29 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  11 เม.ย. 55 กองกลาง ยกเว้น 
30 งานทําบุญอาคารบรรเจิด คติการ เพื่อเป็นสิริ

มงคล   แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของ
สาขาพัฒนาสังคม  

คณะสังคมศาสตร์   28 เม.ย. 55 สาขาพัฒนาฯ 1,000 

31 งาน EX-Night’ 55  
 

 หอประชุมใหญ่   28 เม.ย. 55 สมาคมปริญญาโท
สําหรับผู้บริหาร 

ยกเว้น 

32 งานสัมมนาหัวข้อ A1, B1, ND ทางออกทางกัน  ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

4 พ.ค. 55 สมาคมนิสิตเก่าคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 

1,000 

33 งานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “AEC ก้าวสําคัญของ
สหกรณ์: ส่ิงท้าทายที่ต้องพิสูจน์”  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

11 พ.ค. 55 ปริญญาโทสาขา
เศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ 

1,000 

34  งานเสวนา เรื่อง “มองอนาคต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  

ห้องประชุมกําพล 16 พ.ค. 55 กองกลาง ยกเว้น 

35  งานแข่งขันว่ายน้ําเยาวชนระหว่างสโมสร คร้ัง
ที่ 33 ชิงถ้วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 สระจุฬาภรณ์   19-20 พ.ค. 
55 

สระจุฬาภรณ์ฯ ยกเว้น 

36 งานกําหนดเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือการ
พัฒนา  ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 
ของ       ฯพณฯ นายฮาเวียร์ อันเดรส  

ห้องประชุมกําพล 24 พ.ค. 55 กองวิเทศสัมพันธ์ 1,000 

37 งานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

30 พ.ค. 55 คณะวิทยาศาสตร์ 1,000 

38 งานโครงการจัดงานแสดงนิทรรศการและ
ประกวดสัตว์เลี้ยง ในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 
2555  

อาคารจักรพันศิริ 30 พ.ค.  – 
7 มิ.ย. 55 

คณะสัตวแพทย-
ศาสตร์ 

1,000 
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ลําดับ
ที่ กิจกรรม/งานโครงการ สถานที ่ วันที่จัดงาน หน่วยงานที่ขอ ค่าธรรมเนียม

39 งานประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2554 คร้ังที่ 4 เรื่อง
นโยบายข้าวภาคใต้ ภาวะกดดัน: ประชาคม    
เศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

1 มิ.ย. 55 สํานักบริการวิชาการ ยกเว้น 

40 งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-        
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร         
ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน  

 ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

5 มิ.ย. 55 กองกลาง ยกเว้น 

41 งานประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัย           
เกษตรศาสตร์  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

6 มิ.ย. 55 กองบริการ
การศึกษา 

ยกเว้น 

42 งานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด        
ประเภทต่างๆ ในงานเกษตรแฟร์  

ห้องประชุมกําพล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

7 มิ.ย. 55 กองกลาง ยกเว้น 

43  งานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร:     
สานสายใยนิสิต ผู้ปกครอง และคณาจารย์      
ประจําปีการศึกษา 2555 

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

8 มิ.ย. 55 คณะเกษตร 1,000 

44  งานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 9 มิ.ย. 55 คณะเศรษฐศาสตร์ ยกเว้น 
45 งานปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัย           

ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคต้น            
ปีการศึกษา 2555  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  10 มิ.ย. 55 บัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้น 

46 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปี 
การศึกษา 2555 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  17 มิ.ย. 55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้น 

47 งานโครงการ “เฟรชชี่ไนท์ 2555                  
(Freshy Night 2012)  

สนามรักบี้ 29-30 มิ.ย. 
55 

องศ์การบริหาร
กิจการนิสิต 

ยกเว้น 

48  งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส      
วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

3 ก.ค. 55 กองกลาง ยกเว้น 

49 งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยใช้ชื่อว่า  
“โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์การเกษตร  (Coop-Cyber Brain)”   

ห้องประชุมกําพล  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

3 ก.ค. 55 ศูนย์ความรู้เฉพาะ
ด้านวิศวกรรมความรู้
และวิศวกรรมภาษา 

1,000 

50 งานพิธีไหว้ครู  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  5 ก.ค. 55 ชมรมพุทธฯ ยกเว้น 
51 งานวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี  

2555  เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต  
 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์   

14-17 ก.ค. 
55 

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

600 

52 งานโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาษาไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน เฉลิมพระเกียรติราชาราชินี
ของแผ่นดิน  

อาคารจุฬาภรณ- 
พิศาลศิลป์   

27 ก.ค. 55 ภาควิชาภาษาไทย 1,000 

53 งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส       
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม        
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

 ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

27 ก.ค. 55 กองกลาง ยกเว้น 

54  งานโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหาคม เทิดไท้องค์ราชินี  

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 28 ก.ค.–     
12 ส.ค.  55 

ชมรมสมาธิ 1,000 

55 งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์           
ครบรอบปีที่ 74  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 ส.ค. 55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้น 

56 งานกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  สนามรักบี้ฟุตบอล    9 ส.ค. 55 สํานักการกีฬา ยกเว้น 

57 งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพิธี
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา      
12 สิงหาคม 2555  

 บริเวณหน้าห้อง
ประชุม 1-3 ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

10 ส.ค. 55 กองกลาง ยกเว้น 
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ลําดับ
ที่ กิจกรรม/งานโครงการ สถานที ่ วันที่จัด

งาน หน่วยงานที่ขอ ค่าธรรมเนียม 

58 งานเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือ
เกี่ยวกับ    การพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัยในอนาคต  

ห้องประชุม 9  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

16 ส.ค. 55 กองวิเทศสัมพันธ์ 1,000 

59 งานพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท
เรียนดี ประจําปี 2555  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

18 ส.ค. 55 สหกรณ์ออม-ทรัพย์
มหาวิทยาลัยฯ 

1,000 

60 งานประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า     
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  18-19 ส.ค. 
55 

กองกิจการนิสิต 1,000 

61 งานโครงการ “Kasetsart Go Open 
2012”  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   25-26 
ส.ค. 55 

สํานักการกีฬา 1,000 

62 งานโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะ
เสถียร” ประจําปี 2555  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  31 ส.ค.– 
1 ก.ย. 55 

กองกลาง ยกเว้น 

63 งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ปี 2555  บริเวณหอประชุม   31 ส.ค.– 8 
ก.ย. 55 

กองกลาง ยกเว้น 

64 งานกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือทาง
วิชาการ  

ห้องประชุมกําพล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

23-24 ส.ค. 
55 

กองวิเทศสัมพันธ์ 1,000 

65 งานโครงการ CPF Future Career 2012  
 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  4 ก.ย. 55 บริษัท ซีพี 1,000 

66 งานรับการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

ห้องประชุม 8 และห้อง
กําพลฯ   

4-7 ก.ย. 
55 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

ยกเว้น 

67 งานแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นภายใน 
ประจําปี 2555  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  10-14 ก.ย. 
55 

ชมรมมวย ยกเว้น 

68 งานสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2555 ใน
หัวข้อเรื่อง “ฤา...แรงงานเกษตรไทยใกล้
วิกฤต”  

บริเวณชั้น 2 อาคาร
ปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์   

12 ก.ย. 55 คณะเศรษฐศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ 

ยกเว้น 

69 งานโครงการเสวนาทางวิชาการและการ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

14 ก.ย. 55 สถาบันวิชาด้าน
สหกรณ์ 

1,000 

70 งานเกษียณอายุราชการของคณะ
เศรษฐศาสตร์  

ห้อง EC5205 ชั้น 2 
อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์   

21 ก.ย. 55 คณะเศรษฐศาสตร์ 1,000 

71 งานนนทรีสีทอง 55  ห้องสุธรรม อารีกุล   25 ก.ย. 55 กองกลาง ยกเว้น 
72  งานโครงการสัมมาทิฐิ ประจําเดือน        

กันยายน 2555  
ห้อง 101 ชั้น 1 สํานัก
บริการคอมพิวเตอร์   

26 ก.ย. 55 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

1,000 

73 งานสัมมนาบุคลากร สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง “โลกเปล่ียน 
เรียนรู้ อยู่รอด”  

ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

27 ก.ย. 55 กองการเจ้าหน้าที่ ยกเว้น 

74 งานโครงการวันแห่งการสร้างสัมมา 
ทิฐิกองยานฯ  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  27 ก.ย. 55 กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ 

ยกเว้น 

 

 

  สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ จํานวน 74 งาน  หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
และกองยานพาหนะฯ สามารถจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจัดสถานที่ เป็นเงิน 29,600 บาท  
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การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
       กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ในโครงการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 
   1.  โครงการจัดต้ังสถานีไบโอดีเซล 

              โ ค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง ส ถ า นี ไ บ โ อ ดี เ ซ ล  เ ป็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับหน่วยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการไบโอดีเซลให้
บรรลุผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและก่อประโยชน์สูงสุดกับประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยจัดให้นิสิตเข้าศึกษาดูงาน  บริการทางวิชาการแก่ประชาชน   มีการถ่ายทํารายการต่าง ๆ  
ซึ่งทางหน่วยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 475,000 บาท ประกอบด้วย 

 บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จํากัด บริจาคเครื่องผลิต 
น้ํามันไบโอดีเซล รุ่น BTC-150  พร้อมวัสดุอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 335,000 บาท 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริจาคเงิน จํานวน 100,000 บาท 
 บริษัท เจนชวัล จํากัด บริจาคเงิน จํานวน 10,000 บาท 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด บริจาคเงิน จาํนวน 10,000 บาท 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด บริจาคเงิน จาํนวน 20,000 บาท    

กล่าวคือ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้มีพิธีเปิดสถานีไบโอดีเซล โดยท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 และดําเนินการ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้ให้บริการทางวิชาการ ดังนี้ 

 
วัน เดือน ปี หน่วยงาน จํานวน (คน) หมายเหตุ 

15 ตุลาคม 2554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 
27 ตุลาคม 2554 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

“โครงการอบรมการผลิต         
ไบโอดีเซลชุมชนอย่างย่ังยืน     
ประจําปี 2554” 

50 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 

26 มกราคม 2555 โรงเรียนราชประชาสมาสัย       
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 

15 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 

24 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 
16 มีนาคม 2555 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
2 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 

26 มิถุนายน 2555 สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

18 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 

6 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 48 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 
17 สิงหาคม 2555 โรงเรียนราชประชาสมาสัย       

ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 
70 โรงเรียนราชประชา-สมาสัย        

ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 
24 สิงหาคม 2555 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
34 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 

31 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยพยาบาลฯ 8 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 
28 กันยายน 2555 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 สถานีไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยฯ 
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นอกจากนั้น ยังมีการผลิตน้าํมันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลาง 

ประกอบด้วย 
 

เดือน พ.ศ. ผลิตได้ 
(ลิตร) 

รายจ่ายค่าวัสดุ 
และอื่นๆ(บาท) 

ราคาน้ํามัน/ลิตร ประหยัดงบประมาณ 
(บาท) 

ตุลาคม 2554 320 2,383 9,596.80 7,213.80 
พฤศจิกายน 2554 600* 0 17,994.00 17,994.00 
ธันวาคม 2554 500 3,703 14,995.00 11,291.00 
มกราคม 2555 280 2,126 8,817.20 6,691.20 

กุมภาพันธ์ 2555 640 4,766 20,115.20 15,349.20 
มีนาคม 2555 360 2,640 11,552.40 8,912.40 
เมษายน 2555 640 4,766 20,537.00 15,771.60 

พฤษภาคม 2555 640 4,766 19,520.00 14,754.00 
มิถุนายน 2555 640 4,766 18,617.60 13,851.60 
กรกฎาคม 2555 640 4,766 18,617.60 13,851.60 
สิงหาคม 2555 640 4,766 19,257.60 14,491.60 
กันยายน 2555 640 4,766 19,257.60 14,491.60 

รวม 6,540 44,214 198,878.00 154,663.60 
 

* หมายเหตุ : จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย นําน้ํามันไบโอดีเซลสําหรับแลกเปลี่ยน จํานวน 600 
ลิตร เพื่อเป็นการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานีบริการน้ํามันกรมวิชาการเกษตรไม่สามารถ
ให้บริการได้ตามปกติ  

 
  สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีโครงการประหยัดพลังงาน จํานวน 1 โครงการ    

ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน ทําให้มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
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โครงการวิทยาเขตสีเขยีว KU GREEN CAMPUS 
  ตามท่ีสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ได้ขอ
ความร่วมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ข้อ 5  ข้อย่อย 
5.4 กล่าวคือ “ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการป้องกันมลพิษต้ังแต่จุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียว โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
สําหรับผู้ก่อมลพิษที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการ
จูงใจดา้นภาษีและสิทธิต่าง ๆ กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ”  
 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้กล่าวข้างต้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU  GREEN CAMPUS จํานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย 
 

1. สถานีผลิตไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. โครงการจักรยาน KU GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY   
3. โครงการคลองสวยน้ําใส 
4. โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด 
5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 
7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 
8. โครงการผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ลําดับ
ที่ โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

ดําเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1 สถานผีลิตไบโอดีเซลมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 จากสภาวะวิกฤตกิารณ์น้ํามัน

เช้ือเพลิงท่ีปรับตัวสูงขึ้นต่อเนือ่ง
จนถึงปจัจุบัน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์จึงจัดตั้งสถานผีลติ
น้ํามันไบโอดีเซล โดยใช้น้ํามันท่ีใช้
แล้วจากร้านจําหน่ายอาหารและ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เปน็
วัตถุดิบในการผลติไบโอดีเซล เพือ่ใช้
สําหรับรถยนตส์่วนกลางอาท ิเช่น 
รถรางรถปิคอัพ รถบรรทุก
เกษตรกรรม เป็นตน้ เป็นการลด
รายจา่ยการจัดซ้ือน้ํามันดีเซล ลด
ปริมาณน้ํามันท่ีใช้ซํ้าหลายครั้งจาก
การประกอบอาหารซึ่งสง่ผลต่อ
สุขภาพตอ่นิสิตและบุคลากรรวมทัง้
เป็นการลดมลภาวะทางอากาศ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

1) การผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อใชก้ับ
รถยนต์ส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
2) การเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนแก่นิสติ 
นักศึกษา และ
บุคคลท่ีสนใจทั่วไป 
3) การศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการใช้
ไขมันจากถังดัก
ไขมันจากน้าํท้ิงเปน็
วัตถุดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซล 
 

เริ่ม เมษายน 
2551 – 
ปัจจบุัน 

1) เป็นศูนย์การเรยีนรู้
เกี่ยวกับการผลติ
พลังงานทดแทนแก่
นิสิตและบุคคลท่ัวไป 
2) ลดงบประมาณการ
จัดซ้ือน้ํามันดีเซล
สําหรับรถยนต์
ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย 
3) ลดปัญหามลภาวะ
ทางอากาศและปญัหา
การปนเปื้อนของไขมัน
สู่แหล่งน้าํสาเหตุของ
น้ําเสียและการอุดตัน
ของท่อระบายน้าํ 
 

งานยานพาหนะ 
กองยานพาหนะฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

ดําเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1 สถานผีลิตไบโอดีเซลมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ) 
    4) ลดปัญหาด้าน

สุขภาพจากการบริโภค
น้ํามันท่ีใช้ซํ้าซ่ึงมสีาร
ก่อมะเร็ง 
5)ทราบความเป็นไปได้
ในการใช้ไขมันจากน้ํา
ท้ิงเป็นวัตถดุิบในการ
ผลิตน้าํมันไบโอดีเซล 
6) เป็นการอนุรกัษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

2 โครงการจักรยาน KU GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบาย

ส่งเสรมิให้ทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย เป็นวิทยาเขตสีเขียว จงึ
ได้จัดตัง้โครงการจกัรยาน KU GREEN 
CAMPUS HEALTHY COMMUNITY   
ทุกวิทยาเขต 
 
 
 

1) เพื่อสง่เสรมิการ
ใช้จักรยานภายใน 
มก. สง่ผลต่อการ
ลดมลพิษในอากาศ
และลดการใช้
พลังงาน 
2) เพื่อสร้างจิตสํานึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ 
การลดการใช้พลังงาน
3) เพื่อเป็นสถาบนั 
การศึกษาต้นแบบท่ี
ส่งเสรมิการใช้ 
จักรยานแก่ชุมชน
ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

เริ่ม ตลุาคม 
2551 - 
ปัจจบุัน 
 

1) นิสิตและบุคลากร 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
มีการใช้จกัรยานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เพิม่มาก
ขึ้นและตอ่เนื่อง สง่ผล
ต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม
ท่ีดีและลดการใช้
พลงังานภายใน
มหาวิทยาลัย 
2) นิสติและบคุลากร 
ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไปเกดิจติสํานกึใน
การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม
และการลดการใช้
พลงังาน 
3) ชุมชนต่างๆท่ัว
ประเทศมกีารใช้
จักรยานเพิ่มมากขึน้ซ่ึง
เป็นสว่นหนึง่ในการการ
ดําเนิน ชีวติท่ีเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดลอ้ม  
4) เป็นการอนุรกัษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

กองยานพาหนะฯ 
กองกจิการนิสติ 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

ดําเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการคลองสวยน้าํใส  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกีาร

เปลี่ยนแปลงแหล่งน้ํา คูคลอง ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ อันเกิดจากการ
ปนเปื้อนของสารอนิทรีย์และอนินทรย์ี
ลงสูแ่หลง่น้ําเป็นอนัมาก ดังนั้น จึงไดม้ี
การรกัษาความสะอาดของคูคลอง
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และเป็นท่ี
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและบําบดัน้าํ
เสียในแหล่งน้าํดว้ยวิธีชีวภาพระดับ
ชุมชนต่อไป 

1) เพื่อการอนุรกัษ์
แหลง่น้ํา สํารวจ
และเฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหา และจัดการ
แหลง่น้ําคูคลอง
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
2) เพื่อสร้างภูม-ิ
ทัศน์ท่ีสวยงามในคู
คลองตา่งๆภายใน
มหาวิทยาลัย 
3) เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการ
แหลง่น้ําดว้ยวิธี
ชีวภาพระดับชุมชน
แก่นิสิตและ
ประชาชนทั่วไปท่ี
สนใจ 
 

เริ่ม มกราคม 
2553 – 
ปัจจบุัน 

 1) เพื่อการอนุรกัษ์
แหลง่น้ํา สํารวจและ
เฝ้าระวงั แก้ไขปญัหา 
และจัดการแหล่งน้ําคู
คลอง ภายใน
มหาวิทยาลัย 
2) เพื่อสร้างภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามในคูคลองต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการแหลง่น้ําดว้ยวิธี
ชีวภาพระดับชุมชนแก่
นิสิตและประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ 

 

4 โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด 
 ปัจจบุันมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรม์ีปรมิาณขยะสดหรือ
เศษอาหารจาํนวนมากที่เหลือท้ิง 
ก่อให้เกิดปัญหาการเน่าเสีย เกิดกลิน่
ไม่พึงประสงค์และปัญหาสิง่แวดล้อม 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจ์ึง
ได้จัดตัง้โรงผลิตกา๊ซชีวภาพและน้ํา
หมักชีวภาพจากขยะสด เพื่อเป็นการ
ลดปรมิาณขยะสดโดยการนํามาผลิต
เป็นก๊าซชีวภาพ ปุย๋ชีวภาพ และน้าํ
หมักชีวภาพ กอ่ให้เกิดประโยชน์ 
 

1)  การลดปรมิาณ
ขยะสดภายใน
มหาวิทยาลัยฯโดย
การนาํมาผลติเป็น
ก๊าซชีวภาพ และน้ํา
หมักชีวภาพ  
2) เป็นศูนย์การ
เรียนรู้แก่นิสติ 
บุคลากร และ
ประชาชนที่สนใจ 
 

เริ่ม ตลุาคม 
2551-ปัจจุบัน 
 

1) ปริมาณขยะสด มี
ปริมาณลดลงส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2) เปน็ศูนย์การเรยีน 
รู้แก่นสิิต บุคลากร และ
ประชาชนทีส่นใจ ได้รับ
ความรูใ้นการจัดการ
ของเสีย โดยนาํมาผลติ
เป็นพลงังานทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
3) เป็นการอนุรกัษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

งานสวนและ
รักษาความ
สะอาด 
กองยานพาหนะฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

ดําเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ในงานดูแลบํารุงรกัษาสวน จะมีเศษ

ใบไม ้เศษหญ้า เปน็จํานวนมาก และ
พื้นท่ีในการทิ้งมจีาํกัด และในการดแูล
ต้นไม้ตา่งๆภายในสวนต้องใช้ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยเคมีจํานวนมาก การนําเศษขยะ
จําพวกเศษใบไม้ กิ่งไม้ เศษหญา้เพือ่
ช่วยลดปัญหาขยะจากพืช ลดค่า
ปุ๋ยเคมี และช่วยลดสภาวะโลกร้อน
ต่อไป 

1) เพือ่ช่วยลดปัญหา
ปรมิาณขยะจากพชื 
และลดคา่ใชจ้่ายใน 
การจดัเกบ็ขยะ 
2) เพือ่ช่วยลดค่าใช้ 
จ่ายในการจดัซ้ือปุย๋ 
เคม ี
3) เพือ่เปน็จดุเรียนรู้
สําหรบันิสติ บุคลากร
มหาวิทยาลัย และ
ประชาชนทีส่นใจ 
 

เริ่ม มกราคม 
2553 -
ปัจจบุัน 

1) มีพื้นท่ีสีเขียวท่ีมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
และช่วยลดมลพิษ
อากาศ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
2) ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือปุ๋ยเคมี และลด
ปรมิาณขยะอินทรีย์จาก
สวนต่างๆ 
3) นิสิต บุคลากร และ
ประชาชนรู้เทคนิคการ
ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษ
ใบไม้ 
4) นิสิต บุคลากร และ
ประชาชนมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
สภาวะโลกร้อน 

 

6 โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เน้นการ

รักษาสภาพแวดลอ้มเพื่อนํามาสู่
สุขภาพที่ด ีโดยส่งเสริมการใช้รถ
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีใช้
พลังงานทดแทนซึง่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1) เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้กบันิสิต และ
บุคลากร เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสรมิให้ใช้บริการ
รถสาธารณะ 
2) ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
สําหรับรถส่วนกลาง 
และรถรางบรกิารฟรี
ในมหาวิทยาลัยฯ 
3)เพื่อลดปริมาณ
รถยนต์ท่ีเข้ามา เพื่อ
ลดปญัหาการจราจร
ภายนมหาวิทยาลยัฯ 

เริ่ม มิถุนายน 
2550 – 
ปัจจบุัน 

1) นิสิตและบุคลากรใช้
รถสวสัดิการแทนรถ
ส่วนบุคคล 
2) มีความสะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภัย 
3) ลดการใช้พลงังาน
จากน้าํมัน 
4) ลดปัญหาการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

กองยานพาหนะฯ 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

ดําเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการการจดัการขยะรีไซเคิลครบวงจร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบาย

ส่งเสรมิการคัดแยกขยะอย่างถูกตอ้ง 
จึงจดัตั้ง โครงการจัดการขยะรีไซเคิล
ครบวงจร ภายใต้โครงการวิทยาเขตสี
เขียว KU GREEN CAMPUS เพื่อเปน็
การลดปรมิาณขยะที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย และสรา้งการจดัการขยะรี
ไซเคิลท่ีมปีระสิทธภิาพปลกูฝังจิตสาํนึก
ท่ีดีและการมสี่วนรว่มในการจดัการขยะ
และรกัษาสิง่แวดลอ้มให้กบันิสติ  
บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

1) เพือ่สรา้ง
ประสิทธิภาพการ      
จัดการขยะรีไซเคิล    
ของมหาวิทยาลัยฯ 
วิทยาเขตบางเขน 
2) เพือ่สรา้งการมี
ส่วนรว่มในการ
จัดการขยะรีไซเคิล
ของนิสติแลบุคลากร 
3) เพือ่สรา้ง
จิตสํานกึและการมี
ส่วนรว่มในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมแก่
นิสิต สมาชิก และ
ประชาชนทัว่ไปท่ี
สนใจ 
4) เพือ่สภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพ
และคณุภาพชีวิต
ของนิสติและ
บุคลากรท่ีดีขึ้น 

เริ่ม ตลุาคม 
2551- 
 ปัจจบุัน 

1) เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการขยะรีไซเคิล
ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์      
วิทยาเขตบางเขน
ภายใต้โครงการการ
บริหารจดัการขยะ      
รีไซเคิล มก. 
2) นิสิตและบุคลากรมี
ส่วนรว่มในการจัดการ
ขยะรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัยฯ 
3) นิสิตและบุคลากร
ตลอดจนสมาชิก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯเกิด
จิตสาํนกึในการรกัษา
สิ่งแวดล้อม 

งานซ่อมบาํรงุ 
กองยานพาหนะฯ 

8 โครงการผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ตามนโยบายดา้นการพัฒนากายภาพ

และสิง่แวดล้อม ตลอดจนการส่งเสรมิ
การใช้พลังงานทดแทน จงึมีโครงการ
ศูนย์เรียนรูแ้ละปฏบิัติการเทคโนโลยี
พลงังานและสิง่แวดลอ้มเพื่อชุมชน มก. 
จึงเกิดโครงการผลติแก๊สชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ขึ้น 
ดําเนินการโดยกองยานพาหนะฯ รว่ม
ด้วย สาํนกัทรพัย์สนิ มก.(โรงอาหาร
กลาง) ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร ์และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
 

1) เพื่อลดปริมาณขยะ
เศษอาหาร จากโรง
อาหารกลาง หรือ ร้าน
จําหน่ายอาหารภายใน 
มก. 
2) เพื่อใช้แก๊สชีวภาพ
ที่ได้ผลิตไฟฟ้าสําหรับ
ใช้ภาย ใน
มหาวิทยาลัยฯ อาทิ 
โรงอาหารกลาง 2 
และใช้ผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต 
สําหรับงานสวนและ
รักษาความสะอาด   
3) การพัฒนาเป็นศนูย์
การเรียนรู้และวิจัยต่อ
ยอดสําหรับการผลิต
แก๊สชีวภาพและการ
จัดการของเสีย 
สําหรับนิสิต บุคลากร 
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 

เริ่ม มกราคม 
2553 – 
ปัจจบุัน 

1) ลดปริมาณขยะเศษ
อาหาร ท่ีมมีากในแต่ละ
วัน ให้เกิดประโยชน์    
2) มีแหลง่พลงังาน
ทดแทนเพือ่ใช้ผลติ
ไฟฟ้าภายในมก. 
3) เป็นศูนย์การเรยีนรู้
และวิจัยต่อยอดดา้น
การผลติแกส๊ชีวภาพ
และการจดัการของเสยี 
สําหรบันิสติ บุคลากร 
และประชาชนทั่วไปท่ี
สนใจ 
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งานบริการทางวิชาการโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) 
    กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ให้บริการเผยแพร่ขอ้มูลโครงการวิทยาเขตสีเขียว 
(KU GREEN CAMPUS) เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ  โดยมีการบริการทางวิชาการ ให้บุคลากร 
นิสิต และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ในโครงการต่าง ๆ จํานวน 8 
โครงการ ประกอบด้วย 
 

  1. สถานีผลิตไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. โครงการจักรยาน KU GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY   

 3. โครงการคลองสวยน้ําใส 
 4. โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด 

 5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 6. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 
 7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 

 8. โครงการผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 สืบเนื่องจากกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
และลดมลพิษ จํานวน 8 โครงการ ดังกล่าว มีการบริการทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้า
ศึ ก ษ าดู ง า นศู น ย์ เ รี ย น รู้ แ ล ะป ฏิ บั ติ ก า ร เ ทค โ น โ ล ยี พ ลั ง ง า น แล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม เพื่ อ ชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้ 
 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผู้เข้า 
ศึกษาดูงาน หน่วยงาน จํานวน

(คน) 
15 ต.ค. 

54 
- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
- โรงคัดแยกขยะ 
- สถานีผลิตแก๊สชีวภาพ  
- กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อการศึกษา 

นักศึกษา 
นักเรียน 

ชุมนุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 

27 ต.ค. 
54 - สถานีผลิตไบโอดีเซล เจ้าหน้าท่ี ศูนย์ความเป็นเลิศทาง

วิชาการปาล์มน้ํามัน  50 

16 มี.ค.
55 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล 
 

นักศึกษา   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์ 

2 

26 มิ.ย. 
55 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล 
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เจ้าหน้าท่ี สํานักหอสมุด 18 

6 ส.ค. 
55 

 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยฯ 
 
 

อาจารย์และ
นักศึกษา    (ป.
เอกและป.โท) 

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

48 
 
 

14 ส.ค. 
55 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล 
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 

อาจารย์และ
นักเรียน 

โครงการศึกษานานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตแห่ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

34 
 

รวม   252  คน 
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หน่วยงานภายในประเทศ 
 

ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผู้เข้า 
ศึกษาดูงาน หน่วยงาน จํานวน

(คน) 
26 ม.ค. 

55 
- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
 

อาจารย์และ
นักเรียน 

โรงเรียนราชประชาสมาลัย
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 

15 

24 ก.พ. 
55 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 

21 พ.ค. 
55 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
- โรงคัดแยกขยะ เจ้าหน้าท่ี บริษัทบุญถาวรเซรามิค 2 

15 มิ.ย. 
55 

 
 
 
 
 

รายการ “รักโลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม” ทําการ
บันทึกเทป และสัมภาษณ์  
- คลองสวยน้ําใส  
- จักรยาน KU-Green Campus Healthy 
Community 
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 

พนักงาน 
 
 
 
 
 

บริษัท มีเดียพ้อยท์        
โปรดักชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

13 ก.ค. 
55 
 

 
 
 

รายการ “R U Ready” ทําการบันทึกเทป       
และสัมภาษณ์ 
- จักรยาน KU-Green Campus  Healthy 
Community 

พนักงาน 
 
 
 

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
“ไทยทีวีดี” 

 
 

7 
 
 
 

19 ก.ค. 
55 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เจ้าหน้าท่ี - ชุมชนทรัพย์บุญชัย จังหวัด

สมุทรปราการ 1 

17 ส.ค. - สาธิตวิธีการทําไบโอดีเซลเขย่ามือ อาจารย์และ
นักเรียน 

- โรงเรียนราชประชาสมาลัย
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 70 

31 ส.ค. 
55 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล   
 นักศึกษา - วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี นพรัตน์วชิระ 8 

13 ก.ย. 
55 
 
 

บันทึกเทป และสัมภาษณ์ 
- จักรยาน KU-Green Campus  Healthy 
Community 

นักศึกษา 
 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 

5 
 
 

28 ก.ย. 
55 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานีผลิตไบโอดีเซล  
- คลองสวยน้ําใส มหาวิทยาลัยฯ 
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มหาวิทยาลัยฯ 
- ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 
- สถานีแก๊สชีวภาพ มหาวิทยาลัยฯ 
- ระบบบําบัดน้ําเสียรวม มหาวิทยาลัยฯ 

อาจารย์และ
นิสิต (ป.โท) 

 
 
 
 
 
 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  121  คน 
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ภาพกิจกรรม  
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

  
 

  
 
 

หน่วยงานภายในประเทศ 
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 สืบเนื่องจากการดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้วิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS  ซึ่งแต่ละโครงการฯ 
สามารถช่วยในการจัดการขยะและมลพิษภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ ดังนี้ 
 1. จากโครงการสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล สามารถช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน     
จากการรับบริจาคนํ้ามันพืชใช้แล้ว โดยส่วนใหญ่ได้มาจากร้านค้าตามโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง     
จะนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ํามันไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 และนําน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นี้    
มาใช้ภายในรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ รถโดยสารสวัสดิการ และรถส่วนกลาง (รถบรรทุก
การเกษตร รถกระบะ และรถรางสวัสดิการ) ของมหาวิทยาลัยฯ 
 2. จากโครงการจักรยาน KU GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เป็นโครงการ
ส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ 
และเป็นการออกกําลังกายและส่งเสริมสุขภาพ 
 3. จากโครงการคลองสวยน้ําใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นการจัดการทรัพยากรน้ําตาม    
คูคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้ําเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะ
และวัชพืชในคูคลอง เป็นต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้ําหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพ
และปุ๋ยน้ําชีวภาพมหาวิทยาลัยฯ และการจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ําในมหาวิทยาลัยฯ 
 4. จากโครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เป็นการจัดการขยะที่สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะรวมและขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดต้ังกล่องฝึกคัดแยกขยะรี
ไซเคิล เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ  
 5. จากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด สามารถ
ช่วยลดปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ํา
ชีวภาพ และนํามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น การใช้น้ําหมักชีวภาพในการบําบัดน้ําเสียบริเวณคู
คลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส มหาวิทยาลัยฯ ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก จะนําไปฝังกลบใน
โครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นปุ๋ยและนําปุ๋ยที่ได้นี้ไปใช้ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้
งานสวนฯของมหาวิทยาลัยฯ 
 6. จากโครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถช่วยลดปริมาณขยะ
และมลพิษ จากเดิมที่มีการจัดการเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ โดยนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ มา
ใช้ในการบํารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 7. จากโครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้
นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอด
รถตามประตูต่างๆ เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ จากการใช้รถยนต์ส่วนตัว และ
หันมาใช้บริการรถสาธารณะแทน 
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ผลการดําเนนิงานโครงการวทิยาเขตสเีขียว KU GREEN CAMPUS 
 

โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ จํานวนผู้

มาศึกษา
ดูงาน 

ผลการดําเนินงาน 

1. สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยฯ พรณรงค์  รุ่งกรุด 359  ผลิตไบโอดีเซล 6,540 ลิตร 
       1.1 วัตถุดิบในการผลิต (น้ํามันพืชใช้แล้ว) งานยานพาหนะ  7,706 ลิตร 
       1.2 จ่ายแลกเปลี่ยน 50%   943 ลิตร 
       1.3 ใช้ในโครงการรถบริการพลังงาน
ทดแทนฟรี  

    2,665 ลิตร 

2. รถบริการพลังงานทดแทนฟรี มหาวิทยาลัยฯ วรชิต  สุวรรณประสาท 8  
       2.1 รถโดยสารสวัสดิการ(รถราง) 24 คัน 
       2.2 รถส่วนกลาง (รถอีแต๋น 4 คัน,          
            รถกระบะ 6 คัน) 

งานยานพาหนะ 
 ใช้น้ํามันไบโอดีเซลจากสถานีผลิต

น้ํามันไบโอดีเซล 4,867 ลิตร 

3. จักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY 
COMMUNITY 

ประเพลิน  เกษมโอภาส  
งานรักษาความปลอดภัย 

 

 
14 

จํานวนผู้ใช้บริการยืมรถจักรยาน  
235 ครั้ง 

4. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร สมเจตน์ จักษุรัตน์ 165  
       4.1 ขยะรวมจาก 32 จุดเก็บ  2,601,000 กิโลกรัม 
       4.2 ขยะรีไซเคิล 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด 

 

รวม 19,579.33 กิโลกรัม 
     กระดาษ 9,114.20 กิโลกรัม 
     พลาสติก 4,574.51 กิโลกรัม 
     โลหะ 2,533.62 กิโลกรัม 
     กล่องนม  14.50 กิโลกรัม 
     ขวดแก้ว 3,3342.50 กิโลกรัม 

5. โรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับ
ครัวเรือนจากขยะสด  

มานพ  ชีวะเจริญ  
 -  

       5.1 วัตถุดิบท่ีใช้ (ขยะสด อาทิ เศษผัก 
ผลไม้) 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด  300 กิโลกรัม 

       5.2 น้ําหมักชีวภาพ   ได้น้ําหมักชีวภาพ พด.6 4,530 ลิตร 
6. ปุ๋ยหมักในสวนสวย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วราคม  ย้ิมน้อย 
8 ปุ๋ยหมัก  10,200 กิโลกรัม 

วัสดุคลุมดิน  1,050 กิโลกรัม 

       6.1 ใช้วัสดุปลูก (เศษไม้ย่อย) งานสวนและรักษา
ความสะอาด  1,200 กิโลกรัม 

7. คลองสวยน้ําใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประพันธ์  บุญโปร่ง 10  
       7.1 ใช้น้ําหมักชีวภาพ พด.๖ บําบัดน้ําเสีย  4,530 ลิตร 
       7.2 ใช้เครื่องเติมอากาศ 

งานสวนและรักษา
ความสะอาด  16 เครื่อง 

       7.3 ทําแพปลูกไม้น้ํา   8 แพ 
       7.4 ติดต้ังน้ําพุ   4 จุด 
* ผู้รวบรวมข้อมูล   
    นายกิติศักด์ิ  เสพศิริสุข  (งานสวนและรกัษาความสะอาด) นางสาวศิรดา  ธีรนิพัทธ์ (งานสวนและรกัษาความสะอาด) 
** ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-9428981-5  เบอร์ภายใน  1574 ต่อ 767 
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n=174

ผลการประเมินการศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 
 

 จากผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด จํานวน 373 คนสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 174 คน     
คิดเป็นร้อยละ 46.64 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
  1.1 ข้อมูลความสนใจของผู้เข้าศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสี
เขียว ปรากฏผลดังตารางที่ 1-1 และภาพที่ 1-1  
 

ตารางที่ 1-1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่างๆ 
 

ความสนใจ 
โครงการ* จํานวน ร้อยละ 

1. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 69 39.7 
2. โครงการคลองสวยน้ําใส 27 15.5 
3. โครงการจักรยาน มก. (KU-BIKE) 26 14.9 
4. โครงการผลติน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับ
ครัวเรือนจากขยะสด 51 29.3 

5. โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. 135 77.6 
6. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย 21 12.1 
7. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 32 18.4 

* ตอบได้มากกว่า 1 โครงการ 
ภาพที ่1-1 แสดงค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว 

77.60%

39.70%

15.50%

14.90%

29.30%

12.10%
24.14%

การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร คลองสวยน้ําใส
จักรยาน มก.KU-BIKE ผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด

สถานีผลิตไบโอดีเซล ปุ๋ยหมักในสวนสวย
ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ ปรากฏผลดัง ตารางที่1-2     

และภาพที่ 1-2 
 

ตารางที่ 1-2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาย ุ
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี   96 55.20 
21-30 ปี   55 31.60 
31-40 ปี   10 5.70 
41-50 ปี   7 4.10 
51-60 ปี   6 3.40 

รวม 174 100.00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-2 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาย ุ
 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-3              
และภาพที่ 1-3 

 

ตารางที่ 1-3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน  153 87.93 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกจิ  8 4.60 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ  10 5.75 
อ่ืนๆ  3 1.72 

รวม 174 100.00 
 

 

5.70%
4.10% 3.40%

55.20%31.60%

ต่ํากว่า 20 ปี
21-30ปี
31-40ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
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ภาพที่ 1-3 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ 
 

1.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 1-4              
และภาพที่ 1-4 

 

ตารางที่ 1-4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา  2 1.10 
มัธยมศึกษา  84 48.30 
ปวช. หรือ ปวส.  1 0.60 
ปริญญาตรี หรอื สูงกว่า  87 50.00 

รวม 174 100.00 
 

48.30%

1.10%

0.60%

50.00%

ต่าํกวา่มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช หรอื ปวส
ปรญิญาตร ีหรอื สูงกวา่

ภาพที่ 1-4 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา 
 
 
 
 

1.72%

87.93%

5.75%
4.60%

นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
อืน่ๆ
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1.5 การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ โครงการต่างๆ ปรากฏผลดังตารางที ่
1-5 และภาพที ่1-5 

 

ตารางที่ 1-5 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมลูประชาสัมพันธ์ 
                  โครงการต่างๆ 
 

การทราบข้อมลูการประชาสมัพันธศ์ูนย์การเรียนรู้ฯ* จํานวน ร้อยละ 
มีผู้แนะนํา  134 77.00 
วิทยุหรือโทรทศัน์  5 2.90 
อินเทอร์เน็ต  50 28.70 
สื่อหรือสิ่งพิมพ์  18 10.30 
จากแหล่งอื่นๆ  7 4.00 
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

2.90%

28..70%

10.30% 4.00%

77.00%

มีผู้ แนะนํา

วิทยุหรือโทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต

สื่อหรือสิ่งพิมพ์

จากแหล่งอื่น

 
ภาพที่ 1-5 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมลูประชาสัมพันธ์ศูนยเ์รยีนรู้ฯ 

 
1.6 การนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํากับบุคคลหรือองค์กร ปรากฏผลดังตารางที่ 1-6 และภาพที่ 1-6 

 

ตารางที่ 1-6 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํา
กับบุคคลหรือองค์กร 

 

นําความรู้ที่ได้ไปแนะนาํ* จํานวน ร้อยละ 
นักเรียน/นิสิต  74 42.50 
เพื่อน  105 60.30 
ญาติ พ่ีน้อง  85 48.90 
ชุมชน  48 27.60 
เกษตรกร  14 8.00 
อ่ืนๆ  5 2.90 
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

n=174 

n=174 
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n=174 

48.90%

27.60%
8.00% 42.50%

60.30%

2.90% นักเรียน/นิสิต
เพ่ือน
ญาติ พ่ีน้อง
ชุมชน
เกษตรกร
อื่นๆ

 
ภาพที่ 1-6 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนําความรู้ที่ได้แนะนํากับบุคคลหรือองค์กร 

 
2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 
 

ตารางที่ 2-1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูเ้ข้าศึกษาดูงานจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ประเดน็คําถาม มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1.ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนเพียงใด 

6 
(3.40) 

25 
(14.40) 

98 
(56.30) 

45 
(25.90) 

0 
(0) 

2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

29 
(16.60) 

118 
(67.80) 

25 
(14.40) 

1 
(0.60) 

1 
(0.60) 

3. การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร 48 
(27.60) 

93 
(53.40) 

32 
(18.40) 

1 
(0.60) 

0 
(0) 

4. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 

44 
(25.30) 

101 
(58.00) 

27 
(15.50) 

1 
(0.60) 

1 
(0.60) 

5. ระยะเวลาความเหมาะสมของการบรรยายและการ
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 

35 
(20.10) 

91 
(52.30) 

43 
(24.70) 

4 
(2.30) 

1 
(0.60) 

6. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

46 
(26.40) 

92 
(52.90) 

32 
(18.40) 

3 
(1.70) 

1 
(0.60) 

7. ท่านคาดว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์
ได้เพียงใด 

43 
(24.70) 

100 
(57.50) 

30 
(17.20) 

0 
(0) 

1 
(0.60) 

8. ความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอํานวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่มีเพียงใด 

60 
(34.50) 

87 
(50.00) 

25 
(14.30) 

1 
(0.60) 

1 
(0.60) 

9. ความคิดเหน็ในภาพรวมทั้งหมด 75 
(43.10) 

88 
(50.60) 

10 
5.70) 

0 
(0) 

1 
(0.60) 
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n=174 

จากตารางที่ 2-1 แสดงความคิดเห็นของผู้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้าศึกษาดู
งานส่วนใหญ่ มีความรู้ระดับปานกลางเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนก่อนเข้าศึกษาดูงาน 
คิดเป็นร้อยละ 56.30 ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบจัด
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.80 และมีความพึงพอใจในเรื่องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.00ความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดู
งานในเรื่องคาดว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้ และการถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของ
วิทยากร จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 และ 53.40  ตามลําดับส่วนความเหมาะสมการ
จัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม และระยะเวลาความ
เหมาะสมของการบรรยายและการเยี่ยมชมโครงการ มีความพึงพอใจในเรื่องดังกล่าวจัดอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 52.90 และ 52.30 ตามลําดับ สําหรับความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจ จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00และ ความพึงพอใจของผู้
เข้าศึกษาดูงานในภาพรวมทั้งหมด จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.60 
 
ตารางที่ 2-2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ 

ประเดน็คําถาม X  S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1.ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนเพียงใด 2.95 0.736 ปานกลาง 

2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความเหมาะสม
เพียงใด 3.99 0.623 มาก 

3. การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร 4.07 0.733 มาก 
4. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 4.07 0.693 มาก 

5. ระยะเวลาความเหมาะสมของการบรรยายและการเยี่ยมชม 
3.89 0.764 มาก 

6. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.03 0.756 มาก 

7. ท่านคาดว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้เพียงใด 
4.06 0.686 มาก 

8. ความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่มีเพียงใด 4.17 0.733 มาก 

9. ความคิดเหน็ในภาพรวมทั้งหมด 4.36 0.645 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.95 0.708 มาก 
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จากตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าศึกษาดู
งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 8 ประเด็น ได้แก่เรื่อง ความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมดของผู้เข้าศึกษาดู
งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.36  รองลงมาจะเป็นในเรื่องความเหมาะสมของการให้บริการและคอย
อํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนขอผู้เข้าศึกษาดูงานที่ได้รับ และ การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยาย
ของวิทยากร มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.07  ส่วนในเรื่องการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ของผู้ข้าศึกษาดู
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 4.06 ส่วนความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่และการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาการบรรยาย
และเอกสารประกอบ และ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเยี่ยมชมโครงการ มีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนใน
เรื่องความรู้ของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2.96 

 
โครงการณรงค์การควบคมุกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการ 
  มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีบุคลากรและนิสิต
จํานวนมาก  วิธีการดําเนินกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่แออัด  และบางบริเวณมีการจัดการสุขาภิบาลไม่ถูก
สุขลักษณะ ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และแหล่งอาคารที่อุดมสมบูรณ์  ล้วนเอื้ออํานวยต่อการเป็นแหล่งแพร่
พันธ์ุของพาหะนําโรค โดยเฉพาะหนู  ทําให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบปัญหาเหตุความรําคาญ
จากความชุกชุมของหนู  และโรคติดต่อที่มีหนูเป็นพาหะเพิ่มข้ึน  อีกทั้งนอกจากการที่หนูเป็นพาหะโรคต่าง ๆ แล้ว  หนยูงัเปน็
ตัวปัญหาในการทําลายวัสดุ อุปกรณ์ทางการสื่อสาร  ส่ือการ เรียนการสอน  รวมไปถึงพื้นที่ตัวอาคารต่าง ๆ ซึ่งทําให้
เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างมาก 
  ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมกําจัดหนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนเป็นการตัดวงจรการเพิ่มจํานวนหนู ลดปัญหาการแพร่
โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมถึงตัวอาคารและสถานที่ซึ่งเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป  

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ดําเนินโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเริ่มดําเนิน
โครงการฯ โดยเรียนเชิญวิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ดําเนินการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรของทุกหน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 – 14 
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมธีระ สูตบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยเริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่     
12 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2555 รวมระยะเวลา 111 วัน สามารถควบคุมจํานวนประชากรหนู
ทั้งสิ้น 8,734 ตัว โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ในการดําเนินโครงการฯ เป็นเงิน 345,000 บาท 
เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้าย เป็นเงิน 247,942.50 บาท  และสรุปผลการ
ดําเนินงานอาคารส่วนกลางและพื้นที่สวนสาธารณะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ลําดับ พื้นที่รบัผิดชอบ วิธีการควบคมุ รวมจํานวน
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ที่ กรงและกาว (ตัว) หนูกินเหยื่อพษิ (ตัว) (ตัว) 
1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 67 653 720 
2 อาคารจอดรถจอดรถบางเขน 26 88 114 
3 โรงจอดรถ กองยานพาหนะฯ 184 577 761 
4 อาคารกองยานพาหนะฯหลังเก่า   - 1,011 1011 
5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 20 413 433 
6 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 37 627 664 
7 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 9 103 112 
8 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 32 969 1001 
9 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 28 186 214 
10 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 43 767 810 
11 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 36 352 388 
12 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.  - 99 99 
13 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 84 272 356 
14 อาคารสวัสดิการ มก. 1 24 153 177 
15 อาคารสวัสดิการ มก. 2 15 89 104 
16 อาคารสวัสดิการ มก. 3 17 160 177 
17 อาคารสวัสดิการ มก. 4 22 79 101 
18 อาคารพุทธเกษตร 22 365 387 
19 อาคารศูนย์เกษตรรวมใจ 14 45 59 
20 อาคารงานสวนและรักษาความสะอาด 9 184 193 
21 อาคารงานซ่อมบํารุง/ 

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
9 580 589 

22 อาคารบ่อบําบัดน้ําเสีย มก. 2 262 264 
  รวมทั้งสิน้ 700 8,034 8,734 

 
หมายเหตุ - การวางกระบอกเหยื่อพิษ โดยวางรอบอาคาร แนวรั้ว พ้ืนที่สาธารณะ และท่อระบายน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่อาคารสว่นกลางที่รับผิดชอบและพืน้ที่สาธารณะ 
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ลําดับ
ที่ อาคารส่วนกลางและพื้นทีท่ีร่ับผิดชอบ ลําดับ

ที่ อาคารส่วนกลางและพื้นทีท่ีร่ับผิดชอบ

1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 2 อาคารจอดรถบางเขน 

3 โรงจอดรถ กองยานพาหนะฯ 4 โรงจอดรถกองยานพาหนะฯ 

5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 6 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 

7 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 8 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 

9 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 10 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 

11 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 12 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

13 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 14 อาคารสวัสดิการ มก. หลังที ่1 

15 อาคารสวัสดิการ มก. หลังที ่2 16 อาคารสวัสดิการ มก. หลังที ่3 

17 อาคารสวัสดิการ มก. หลังที ่4 18 อาคารพุทธเกษตร 

19 อาคารศูนย์เกษตรรวมใจ 20 อาคารงานสวนและรักษาความสะอาด 

21 อาคารงานซ่อมบํารุง/งานบาํรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 22 อาคารบ่อบําบัดน้ําเสีย มก. 

23 อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 24 อาคารหอประชุม มก. 

25 ศาลาหกเหลี่ยม 26 สวนปาล์มประตูงามวงศ์วาน 3 
27 สวนวรุณาวัน 28 สวนปาล์มอาวุโส 

29 อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 30 สวน 60 ปี 

31 สวน 100 ปี   
 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 
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งบประมาณโครงการณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มก. แบบบูรณาการ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ต้ังแต่ 12 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2556 

 

ลําดับ 
ที่ รายการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

1 ค่าอาหารและอาหารว่างอบรมโครงการฯ 12 - 14 มิ.ย. 55 345,000.00 74,000.00
2 ค่าสมนาคุณวิทยากร 12 - 14 มิ.ย. 55   35,400.00
3 วัสดุอบรมโครงการฯ 12 - 14 มิ.ย. 55   49,549.00
4 ถาดกาวและกาวดักหนู   10,646.50
5 ค่าอาหารและอาหารว่างจัดประชุม 23 มิ.ย. 55   3,900.00
6 ค่าอาหารและอาหารว่างจัดประชุม 1 ก.ค. 55   3,400.00
7 ซื้อเหยื่อหนู เฟส 1   2,462.00
8 ค่าเผาซากหน ู  5,190.00
9 เหยื่อพิษ เฟส 2   29,295.00
10 ปูนขาว   480.00
11 ยาฆ่าเชื้อโรคและถุงมือยาง   2,300.00
12 เหยื่อพิษ+ถุงมือยาง   28,800.00
13 ค่าอาหารจัดประชุม 18 ก.ย. 55   1,200.00
14 เหยื่อล่อหนู   1,000.00
15 ค่าเผาซากหน ู   320.00
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิน้เปน็เงิน 247,942.50
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งานบริการทางวิชาการ 
1. การรับนักศกึษา กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่รบัการนักเรียน จากวิทยาลัย

เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าฝึกงาน ดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ระยะเวลา หน่วยงาน รายชื่อ 

1 16 ม.ค. 55 – 25 ก.พ. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายวิษณุ  ช้างเย็นฉ่ํา 
2 16 ม.ค. 55 – 25 ก.พ. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายอนุพงศ์  ปิงขุนทด 

3 21 พ.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายณัฐพล  วิเศษะพันธ์ 

4 21 พ.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายวรวิทย์  ราชฤทธ์ 

5 2 ก.ค. 55 – 11 ส.ค. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายชานุ  ศรีษะแก้ว 

6 2 ก.ค. 55 – 11 ส.ค. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายเมธัส  ใจสมัคร 

7 15 ส.ค. 55 – 22 ก.ย. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายภานุวัฒน์  แบนจาด 

8 15 ส.ค. 55 – 22 ก.ย. 55 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา นายกฤษณ์กร  ระดมทอง 
 
  2. บุคลากรไดร้ับเชญิเป็นวทิยากร / อาจารย์พเิศษ 

 

ลําดับ
ที่ รายชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่เชิญ วันที่ทํากิจกรรม 

1 นายพรณรงค์  รุ่งกรุด เป็นวิทยากรโครงการอบรมการ
ผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ปี 2554 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านปาล์มน้ํามัน  
มหาวิทยาลัยฯ 

27 ต.ค. 54 

  เป็นวิทยากรในกิจกรรมการ
ผลิตไบโอดีเซลแบบเขย่ามือ โรงเรียนราชประชาสมาสัย 17 ส.ค. 55 

2 นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล อาจารย์สอนพิเศษ 
วิชา Soccer 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา 
11 มิ.ย. - 30 ก.ย. 55 

3 นายวีรพัฒน์  นามกระโทก อาจารย์พิเศษ 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 11 มิ.ย.- 28 ก.ย.  55 

  เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ภายในปี 2555 

ชมรมมวย 
สํานักการกีฬา 7 ก.ย. 55 

4 นายบัณฑิต  อุดมญาติ เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ภายในปี 2555 

ชมรมมวย 
สํานักการกีฬา 7 ก.ย. 55 

5 นายจักรพงศ์  จารุสาร เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ภายในปี 2555 

ชมรมมวย 
สํานักการกีฬา 7 ก.ย. 55 

6 นายปรัชญา  ปณิธิกุล เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ภายในปี 2555 

ชมรมมวย 
สํานักการกีฬา 7 ก.ย. 55 
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ลําดับ
ที่ รายชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่เชิญ วันที่ทํากิจกรรม 

7 นายวิโรจน์  พวงพิกุล อาจารย์พิเศษ 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 19 ธ.ค. 54 - 30 มี.ค. 55 

  อาจารย์พิเศษ 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 11 มิ.ย. –28 ก.ย. 55 

8 นายประเพลิน  เกษมโอภาส ช่วยปฏิบัติงานจัดการแข่งขัน
กีฬาบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 19 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฯ 20-21 ต.ค. 54 

  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. พัฒนาฐานข้อมูลบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ โดยกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ ได้ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้นิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการขอทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ ได้จาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  ซึ่ง
สามารถ download  แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ 
 2. พัฒนาฐานข้อมูลการสมัครสมาชิกโครงการไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เกี่ยวกับการบริจาคหรือแลกเปลี่ยนน้ํามันพืชที่ใช้แล้วในโครงการฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก 
http://www.vehicle.ku.ac.th/download/form_biodiesel.pdf 
.                        

 3. พัฒนาฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของกองยานพาหนะฯ  มีการจัดทําข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงงานต่าง ๆ ที่กองยานพาหนะฯ ได้ดําเนินการ โดยผู้สนใจ
สามารถดูได้จาก http://www.vehicle.ku.ac.th/  

 

 นอกจากนั้นกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังมีข้อมูลที่ เผยแพร่ในเว็บไซด์  
http://www.vehicle.ku.ac.th/  จํานวน 15 เรื่อง และพัฒนาฐานข้อมูล จํานวน 3 ฐาน 
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การสนับสนนุจากหน่วยงานเอกชน 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบันทึกข้อตกความร่วมมือกับ บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์    
การ์เด้นดีไซน์ จํากัด (นายกัมพล  ตันสัจจา) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวน   
ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบหมายให้กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ ประสานงานกับ บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จํากัด เพื่อดําเนิน
โครงการปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณกัมพล ตันสัจจา สนับสนุน
ต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ในการดําเนินการ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2554         
และครั้งที่2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ จํานวน 150 คน รถบรรทุกพร้อม
เครื่องจักรกล ต้นไม้  ไม้ประดับ จํานวน 7,077 ต้น ร่วมดําเนินการกับเจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความ
สะอาด กองยานพาหนะฯ จํานวน 48 คน  ดําเนินการตัดแต่งไม้ประดับ ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ย่อยกิ่งไม้ กวาด
ทําความสะอาด ปลูกต้นไม้ การจัดสวน  มีบริเวณที่ดําเนินการดังนี้ 
 1. บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
 2. บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี   
 3. บริเวณภายในอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 ซึ่งได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในส่วนของกองยานพาหนะฯ เป็นเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้  
และค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2554 มีค่าใช้จ่าย 189,386 บาท เป็นเงินค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 105,678 บาท ค่าวัสดุก่อสร้าง 38,808 บาท และค่าตอบแทน 44,900 บาท 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2555 มีค่าใช้จ่าย 123,383 บาท เป็นเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
58,403 บาท ค่าวัสดุก่อสร้าง 42,300 บาท และค่าตอบแทน 22,9680 บาท 
 สําหรับค่าใช้จ่ายของบริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จํากัด ที่ได้บริจาคให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นค่าต้นไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานและอื่น ๆ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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สรุปรายการตน้ไม้และคา่ใชจ้่ายโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จํากัด  

 

ลําดับ รายการพันธุ์ไม้ ขนาด ความสูง จํานวน ราคา/หน่วย จํานวนเงนิ หมายเหตุ
1.  บริเวณอาคาร 50 ปี 

1 เปาโลติส ป.100 4.00-5.00 3 15,000 45,000   
2 เชอรี่ ป.100 1.00-1.20 9 17,000 153,000   
3 หางกระรอกวิชเชีย 2 ป. 2.50-3.00 3 5,000 15,000   
4 หางกระรอกด่าง 2 ป. 2.50-3.00 3 5,000 15,000   
5 สามทางลูกผสม 2 ป. 1.20-1.50 3 5,000 15,000   
6 คอแดงลูกผสม 2 ป. 1.80-2.00 3 5,000 15,000   
7 อริคู 2 ป. 1.00-1.20 15 3,500 52,500   
8 สิบสองปันนา 2 ป. 1.00-1.20 30 1,200 36,000   
9 หูกระจงด่าง 2 ป. 2.50-3.00 1 5,000 5,000   
10 สัตตบรรณ ป.100 6.00-7.00 1 8,500 8,500   
11 ไม้รั้วฟอริด้า 2 ป. 1.80-2.00 5 1,200 6,000   
12 ไทรอังกฤษแทง่ 2 ป. 1.80-2.00 40 1,200 48,000   
13 ไทรยอดทอง 2 ป. 0.80-1.00 50 800 40,000   
14 ชาฮกเกี้ยนช่อ 2 ป. 0.80-1.00 6 2,000 12,000   
15 ประยงค์ 2 ป. 0.80-1.00 3 1,000 3,000   
16 จําปีแขก 2 ป. 0.80-1.00 3 1,000 3,000   
17 แก้ว 2 ป. 0.80-1.00 6 800 4,800   
18 พุดเขียว 2 ป. 0.80-1.00 6 800 4,800   
19 ราชาวดี โอ่ง 1 ป. 0.50-0.60 12 500 6,000   
20 ไทรยอดทอง 1 ป. 0.30-0.50 100 120 12,000   
21 ไทรยอดทอง 8*8" 0.15-0.20 1500 10 15,000   
22 ไม้ค้ํายัน � 2-3"   30 35 1,050 ท่อน 
23 หญ้ามาเลเซีย     300 60 18,000 ตร.ม. 
24 หญ้านวลน้อย     100 40 4,000 ตร.ม. 

สวนไม้ภายใน 
1 แม็กซกิาน่า 1 ป. 0.30-0.50 2 5,000 10,000   

2 
อิมเพอราริสปลาย
ใบแหลม 1 ป. 0.30-0.50 2 5,000 10,000   

3 เฮนดี้ 1 ป. 1.80-2.00 6 1,200 7,200   
4 คาร์ลิปโทยอดแดง 2 ป. 1.40-1.60 3 1,500 4,500   
5 ปาล์มจีบ 2 ป. 0.60-0.80 3 4,500 13,500   
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ลําดับ รายการพันธุ์ไม้ ขนาด ความสูง จํานวน ราคา/หน่วย จํานวนเงนิ หมายเหตุ
6 หางปลาทู 1 ป. 0.60-0.80 3 500 1,500   
7 ปีกหงษ์ 1 ป. 0.30-0.50 3 500 1,500   
8 เชอรี่แรด 1 ป. 0.30-0.50 6 500 3,000   
9 ฟิโลใบมะละกอ 1 ป. 0.30-0.50 6 500 3,000   
10 ชานาคู 1 ป. 0.30-0.50 6 500 3,000   
11 เขียวกอบโกย 12" 0.30-0.50 12 500 6,000   
12 เขียวหมื่นปี 12" 0.30-0.50 20 50 1,000   
13 คล้า 3 ชนิด 8" 0.15-0.20 120 45 5,400   
14 เฟิร์น 3 ชนิด 8" 0.15-0.20 120 35 4,200   
15 นีโอ 3 ชนิด 12" 0.15-0.20 100 250 25,000   
16 เขียวขอบขาว 12" 0.15-0.20 30 250 7,500   
17 เคราฤาษี ไม้แขวน   30 150 4,500   
18 ดาวดิน 4" 0.10-0.15 100 45 4,500   
19 ดาวประกาย 4" 0.10-0.15 100 45 4,500   
20 ทีแลนเซีย 4" 0.10-0.15 100 45 4,500   

2.  บริเวณหอนาฬิกา 
1 มะฮอกกานี 2 ป. 3.00-4.00 12 1,500 18,000   
2 ตีนเป็ดเขียว 2 ป. 3.00-4.00 12 1,500 18,000   
3 แอ๊ทวู๊ด 2 ป. 3.00-4.00 12 2,500 30,000   
4 สีเงินต้น 2 ป. 2.50-3.00 12 2,000 24,000   
5 ไทรเกาหลีแท่ง 2 ป. 1.80-2.00 12 1,200 14,400   
6 ชาฮกเกี้ยนพุ่ม 2 ป. 0.80-1.00 8 800 6,400   
7 เข็มเชียงใหม ่ 8*8" 0.15-0.20 1500 10 15,000   
8 ไทรยอดทอง 8*8" 0.15-0.20 1500 10 15,000   
9 ไม้ค้ํายัน � 2-3"   200 35 7,000 ท่อน 
10 หญ้ามาเลเซีย     800 60 48,000 ตร.ม. 
11 ดินผสมปลูก     5 850 4,250 คิว 
       

รวมมูลค่าพันธ์ุไม้ พร้อมวัสดุปลูก เป็นเงิน 862,000.00 บาท 
ค่าแรง + ค่าดําเนินการ + คา่ขนส่ง 25%  เป็นเงิน 215,500.00 บาท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,077,500.00 บาท 
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เม่ือวันที่ 9-11 ธันวาคม 2554 
การปรับภูมิทศัน์บริเวณอาคารสารนเิทศ 50 ป ี

 

 
 

ภาพกิจกรรม 
เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2555 

 

ดําเนินการตัดแต่งไม้ประดับ ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ย่อยกิ่งไม้ กวาดทําความสะอาด ปลูก 
ต้นไม้และการจัดสวน การปรับพ้ืนที่ถากหญ้า ปรับพ้ืนที่ด้วยทรายถม ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกหญ้า
มาเลเซีย ตามภาพดังนี้ 

 

              บริเวณหอนาฬกิาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
 

            

        ร 
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การปรับภูมิทศัน์บริเวณด้านหนา้อาคารสารนเิทศ 50 ป ี
                     ดําเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งต้นไม้พุ่ม ตามภาพดังนี้ 
       
 
 
 
 
 
 
       
 
. 
 
 

บริเวณภายในอาคารสารนเิทศ 50 ป ี
 ดําเนินการจัดสวน ตกแต่งประดับต้นไม้บริเวณหน้าลิฟต์ ด้านหน้าอาคาร ตามภาพดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนุนการบริหารจดัการทรัพย์สิน 
 

การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการเพื่อให้
เกิดรายได้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการบริหารอาคารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ ตลอดจนการดูแลระบบ
การจราจรให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2554 เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้     

                                          
การบริการ 

  
ปีงบประมาณ 2554 

 (บาท) 
ปีงบประมาณ 2555 

(บาท) 
1. รายได้จากการบริหารงาน 3,762,545.38 3,018,909.70 
    -  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   
    - อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
    - ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์   
    - ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอยและล้อเลื่อน   
    - ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง   
    - การบริการรถสวัสดิการ หน่วยงานภายนอก/ภายใน   
    - การบริการติดป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก/ภายใน   
    -  การบริการรถยนต์ส่วนกลาง หน่วยงานภายนอก/ภายใน   
    - ศูนย์เรียนรวม  2   
    - ศูนย์เรียนรวม  3   
    - ศูนย์เรียนรวม  4   
    - อาคารพุทธเกษตร   
    - อาคารวิจัยและพัฒนา   
    - อาคารหอประชุมใหญ่   
    - รายได้จากการบริหารงาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียม   
      ค่าจัดสถานที่ ยืมพัสดุ และค่าเช่าร้าน ศูนย์เรียนรวม  

  

2.  รายได้จากอาคารจอดรถมก. 19,127,476.74 19,394.143.72 
    -  อาคารจอดรถบางเขน   
    -  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1   
    -  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2   
    -  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต   
    -  ค่าจอดรถส่วนหอประชุม/ค่าปรับบัตรหาย   
3.  รายได้อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ 4,708,741.00 5,103,657.00 
4.  รายได้จากค่าสาธารณูปโภค 23,809,896.36 23,950,918.48 

รวม    51,408,659.48 51,467,628.90 
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โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ป ี2555 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประสบอุทกภัยโดยมีน้ําท่วมขังภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็น
ระยะเวลานาน และมีสาเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นยังได้ดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ในการป้องกันน้ําท่วม ในการนี้กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จึงได้ขอรับงบประมาเพื่อใช้
สําหรับการป้องกันน้ําท่วม การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย จํานวน        
3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี พ.ศ.2555 สําหรับจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ในการป้องกันน้ําท่วม 
จํานวนเงิน 769,652 บาท ได้ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ จํานวนเงิน 767,152 บาท คงเหลือเงินจํานวน  
2,500 บาท ตามรายละเอียด คือ 
 

รายการที่ 1 ชื่อรายการ  ค่าใช้จ่ายการป้องกันน้ําท่วม  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 719,652  บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 717,152  บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

รายการที่ 2 ชื่อรายการ เครื่องสูบน้ํา ท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท          งบประมาณที่ใช้จริง 50,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
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ครั้งที่ 2  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานปี พ.ศ.2555 จํานวนเงิน 8,955,800 บาท  ได้ดําเนินการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ จํานวน 59 รายการ จํานวนเงิน 8,009,591.30   บาท มีเงินคงเหลือ946,208.70  บาท  
ตามรายละเอียด คือ 
 

รายการที่ 1 ชื่อรายการ  ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย   
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 34,800 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 34,800 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

รายการที่ 2 ชื่อรายการ ซ่อมแซมปั้มน้ํา  DP1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 663,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 518,590 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
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รายการที่ 3 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,800 บาท        งบประมาณที่ใช้จริง 6,730.30 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

รายการที่ 4 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศงานบํารุงฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 95,200 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 95,016 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

รายการที่ 5 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศงานบํารุงฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 26,536 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
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รายการที่ 6 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศงานบํารุงฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,200 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 44,512 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

รายการที่ 7 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศงานสวนฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 116,844 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 8 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศงานบํารุงฯ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 150,000 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 145

 
รายการที่ 9 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบคูลิ่งปรับอากาศอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 350,000 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

รายการที่ 10 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบโอโซนสารนิเทศ 50 ปี 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 84,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 84,500 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

รายการที่ 11 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบประหยัดพลังงาน  อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 364,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 364,400 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 146

รายการที่ 12 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบดับเพลิง อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 151,800 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 151,800 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 13 ชื่อรายการ ซ่อมแซมคอนเดนเซอร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64,200 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 64,200 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 
รายการที่ 14 ชื่อรายการ ซ่อมแซมพัดลมคอล์ยร้อนเครื่องปรับอากาศ อาคารจักรพันธ์ฯ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 55,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 55,000 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 147

รายการที่ 15 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,467,000 บาท     งบประมาณที่ใช้จริง 1,267,770.24 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 
 

 

 

 

รายการที่ 16 ชื่อรายการ ซ่อมแซมมอเตอร์ลมคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ อาคารจอดรถงามฯ 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 53,500 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 148

รายการที่ 17 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ MDB อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 714,760 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 18 ชื่อรายการ ซ่อมแซม BB Shop อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 115,560 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

รายการที่ 19 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ํา อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 26,750 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 149

รายการที่ 20 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ SMCC อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 32,100 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 21 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ SP ระบบระบายน้ําเสีย อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 25,680 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

  

รายการที่ 22 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเซอร์กิจควบคุมระบบไฟกั้นรถ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 16,050 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 150

รายการที่ 23 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ควบคุม ASV อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 42,800 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 24 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ําอาคารจอดรถบางเขน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 19,795 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

  

รายการที่ 25 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ อาคารจอดรถบางเขน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 38,841 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 151

รายการที่ 26 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ SP ระบบระบายน้ําเสีย อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,000 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 25,680 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 27 ชื่อรายการ ตู้ MDB อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 725,460 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

รายการที่ 28 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 53,500 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 152

รายการที่ 29 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ BB Shop อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 62,060 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 30 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ SMCC อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 32,100 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

รายการที่ 31 ชื่อรายการ ซ่อมแซมตู้ควบคุม ASV อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 42,800 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 153

รายการที่ 32 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเซอร์กิจควบคุมระบบไฟกั้นรถ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 16,050 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 33 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ํา อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 42,800 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 
รายการที่ 34 ชือ่รายการ ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ํา 800 w. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 26,750 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 154

รายการที่ 35 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 44,940 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 36 ชื่อรายการ ซ่อมแซมคอนเดนเซอร์ซิลเวอร์ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000 บาท ตรวจสอบแล้วไม่ชํารุด จึงไม่ซ่อม 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 
 

 

 

รายการที่ 37 ชือ่รายการ ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ํา  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 20,116 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 155

รายการที่ 38 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศศูนย์เกษตรรวมใจ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,000 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 29,639 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 39 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ อาคารศาลาหกเหลี่ยม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 116,844 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 40 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ อาคารงานซ่อมบํารุง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 171,200 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 178,048 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 156

รายการที่ 41 ชื่อรายการ ซ่อมแซมปั้มน้ําอาคารหอประชุมใหญ่ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 106,969.12 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 42 ชื่อรายการ ซ่อมแซมปั้มน้ําอาคารศูนย์เรียนรวม 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 23,248.96 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

รายการที่ 43 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอประชุม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27,700 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 27,285 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 157

รายการที่ 44 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์เรียนรวม 4 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 77,600 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 70,887.50 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 
รายการที่ 45 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 176,550 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 
 

 

 

 

รายการที่ 46 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารพุทธเกษตรและอาคารวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 77,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 70,887.50 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 158

รายการที่ 47 ชื่อรายการ ซ่อมแซมป้อมยาม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 336,000 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 336,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 48 ชื่อรายการ ซ่อมแซมเครื่องเจียร์ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 3,800 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 

รายการที่ 49 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบลิฟต์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 257,800 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 257,800 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 159

รายการที่ 50 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบลิฟต์  อาคารจอดรถบางเขน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,500 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 134,327.80 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

  
รายการที่ 51 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบลิฟต์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 91,485 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

รายการที่ 52 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบลิฟต์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 183,505 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 160

รายการที่ 53 ชื่อรายการ ซ่อมแซมลิฟต์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,000 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 182,766.70 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

  
รายการที่ 54 ชื่อรายการ ซ่อมแซมลิฟต์อาคารจอดรถวิภาวดี 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท ตรวจสอบแล้วไม่ชํารุด จึงไม่ซ่อม 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 
 

รายการที่ 55 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบลิฟต์อาคารวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 68,300 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 58,764.24 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 161

รายการที่ 56 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบลิฟต์อาคารศูนย์เรียนรวม 3 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 344,100 บาท      งบประมาณที่ใช้จริง 326,906.40 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

  
รายการที่ 57 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบกั้นรถ  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 70,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง   50,000.03 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

 

รายการที่ 58 ชื่อรายการ ซ่อมแซมระบบกั้นรถ อาคารจอดรถบางเขน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 70,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 74,999.51 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 162

รายการที่ 59 ชื่อรายการ  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศาลาหกเหลี่ยม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000 บาท ตรวจสอบแล้วไม่ชํารุด จึงไม่ซ่อม 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
ครั้งที่ 3 ได้รับงบประมาณในการดําเนินงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี พ.ศ.2555 เพื่อซ่อมแซมอาคารและถนน จํานวนเงิน 
14,163,200  บาท และได้ดําเนินการซ่อมแซมอาคารและถนน จํานวน 19 รายการ จํานวนเงิน           
14,077,266  บาท  มีเงินคงเหลือ 85,934  บาท ตามรายละเอียดคือ 
 

รายการที่ 1 ชื่อรายการ  ซ่อมแซมอาคารศูนย์เกษตรรวมใจ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง  16,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 163

รายการที่ 2 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมผนังอาคารงานซ่อมบํารุง 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,400 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 17,340 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 
รายการที่ 3 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมประตูอาคารงานซ่อมบํารุง 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,600 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 10,582.50 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 
รายการที่ 4 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมอาคารศาลาหกเหลี่ยม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 187,200 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 187,200 บาท 
ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 

 

 

 

 

 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 164

รายการที่ 5 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมพื้นที่อาคารปฏิบัติการยานพาหนะ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 64,400 บาท        งบประมาณที่ใช้จริง 64,400 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 6 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมประตูห้องน้ํางานยานพาหนะ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง   12,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 

รายการที่ 7 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมเครื่องอัดจารบีอาคารปฏิบัติการฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 34,200 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 34,200 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 165

รายการที่ 8 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมผนังห้องสํานักงาน งานบํารุงรักษาฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,600 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 28,600 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 9 ชื่อรายการ ปรับปรงุซ่อมแซมประตูห้องสํานักงานบํารุงรักษาฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง   5,400 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 
 

รายการที่ 10 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการงานสวนฯ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 15,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 166

รายการที่ 11 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,000 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 45,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 12 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมประตู อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง   39,984 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 
 

รายการที่ 13 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมพื้น อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 79,560 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 167

รายการที่ 14 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมประตู อาคารจอดรถบางเขน 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000 บาท        งบประมาณที่ใช้จริง 2,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 

รายการที่ 15 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกระจกผนัง อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง   4,500 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

 
 

รายการที่ 16 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมประตู อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 12,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 168

รายการที่ 17 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมประตู อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000 บาท       งบประมาณที่ใช้จริง 18,000 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 
 

 

รายการที่ 18 ชื่อรายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกระจกผนัง อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 85,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง   85,500 บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 169

รายการที่ 19 ชื่อรายการ  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และเส้นทางคมนาคม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,485,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง   13,400,000   บาท 

ภาพก่อนดําเนินการ ภาพหลังดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่สํานักงานอธิการบดี : 170 

การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติในการประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ประกันคุณภาพในระดับ สํานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ของมหาวิทยาลัยด้วย กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นความสําคัญในการจัดทําและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  
การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ในการนี้ ได้จัดทํารายงานการศึกษาตนเองของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีสาระของการวิเคราะห์ตนเองครอบคลุม องค์ประกอบทั้ง 6 
องค์ประกอบ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตรวจประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้น
มาจนถึงปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ และตรวจเยี่ยม กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  
 จากการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยได้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2555 เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี คณะกรรมการฯได้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม 
แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง(กลยุทธ์) 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2553 ที่กําหนดดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
3.1 มีระบบและกลไก
การประเมินความ      
พึงพอใจของบุคลากร 
ทุกระดับ 

ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

บุคลากรมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4) 

√ 
(ค่าเฉลี่ย = 
3.75) 
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ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม 
แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง(กลยุทธ์) 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
2.1 สํารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ
อย่างชัดเจน และมีการ
นําผลสํารวจไปปรับปรุง
การให้บริการ มีการ
ติดตามผลการให้บริการ
ในรูปแบบของการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอย่าง
สมํ่าเสมอ 

สํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ             
สํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

ระดับความต้องการของ
ผู้รับบริการ              

√ 
(- ด้านอาคาร
เรียนส่วนกลาง 
พบว่า ต้องการ
การบริการจาก
เจ้าหน้าที่มาก
ที่สุด 
- ด้านบริการ
อาคารห้อง
ประชุม/สัมมนา 
พบว่า ต้องการ
การบริการด้าน
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
บริการมากทีสุ่ด) 

  

พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ    
ภูมิทัศน์ภายในอาคาร
และพื้นที่ส่วนกลาง มก. 

ระดับความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

√ 
(ค่าเฉลี่ย 
 = 3.66) 

  

- พัฒนาระบบ
การจราจรภายในพื้นที่
ส่วนกลาง มก. 

ระดับความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

√ 
(ค่าเฉลี่ย  
= 3.62) 

  

2.2 พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ
ตามภารกิจหลัก 
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น 
อย่างชัดเจน 

- พัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยภายใน
พื้นที่ส่วนกลาง มก. 

ระดับความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

√ 
(ค่าเฉลี่ย 
 = 3.59) 

  

2.3 ทบทวนภารกิจและ
ความสามารถของ
หน่วยงานในการ
ให้บริการวิชาการกับ
บุคคลภายนอก 

โครงการศูนย์เรียนรู้และ
ปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชน มก. 
 

ผู้เข้าศึกษาดูงานไม่ 
น้อยกว่า 200 คน 

√ 
( 224 คน) 

  

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 33  การบริหารและจัดการการบริหารและจัดการ 
3.1จัดการความรู้โดย
เน้นการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์จาก
บุคลากรในหน่วยงาน 
จัดเก็บเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีการติดตาม
ผลการนําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 

จัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน 
 

มีการจัดการความรู้อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
 

√ 
(3 ครั้ง) 
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ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม 
แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI)ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง(กลยุทธ์) 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 

ยังไม่ได้
ดําเนินงาน 

3.2 พิจารณาโครงการ/
กิจกรรมตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานที่มีความ
เสี่ยงและนํามาบริหาร
ความเสี่ยง 

การดําเนินกิจ
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงในภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

มีการจัดทําบริหารความ
เสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน 

√ 
(3 ด้าน) 

  

องค์ประกอบที่องค์ประกอบที่  55  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
5.1 ส่งเสริมบุคลากรใน
หน่วยงานทุกระดับให้
ได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านประกันคุณภาพ 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา 

บุคลากรเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 5 คน 
 

√ 
(5 คน) 

  

5.2 ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับรู้อย่างทั่วถึงกัน
ผ่านการประชุมภายใน
หน่วยงาน 

จัดการความรู้ด้าน
ประกันให้กับบุคลากร
ของกอง 
 

จัดการความรู้ด้านประกัน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

√ 
(1 ครั้ง) 

  

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 66  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
6.1 พัฒนาปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานให้ครอบคลุม
กระบวน 
การทํางานที่สําคญั 
 

พัฒนาปรับปรุงคูมื่อการ
ให้บริการเพื่อลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
 
 

ระยะเวลาที่ลดขั้นตอนได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 

√ 
(ร้อยละ15) 

  

6.2 พัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานที่มีความ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานเพื่อลด
ขั้นตอน หรือความ
ซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

พัฒนาปรับปรุงคูมื่อการ
ให้บริการเพื่อลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาที่ลดขั้นตอนได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 

√ 
(ร้อยละ15) 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
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คณะผู้จัดทํา 
 

 
ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
นายนิพนธ์  ลิม้แหลมทอง                  รองอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ 
 

 

 
ผู้จัดทํา 
 

 นางสาวสุชพี  จันทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปชาํนาญการพิเศษ 
 นายธีระพล  เผ่าจนิดา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 นายศรราม  รักสกุล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 นายกิติศักด์ิ เสพศิริสขุ นักวิชาการเกษตร 
 นางสาวสุภาพร  ขยายวงศ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
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