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กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ีกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  

 

ปรัชญาปรัชญา  
 

เขียว  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ 
 
 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ((VViissiioonn))  
 

เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง   มุ่งมั่นบริการ   สนับสนุนภารกิจด้านอาคารสถานที ่
ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  ความปลอดภัย  ความสะอาดและมภีูมทิัศน์ที่ดี   

เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดบริการ 
 
 

ภารกิจ (Mission) 
เป็นศูนย์รวมในการสนบัสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  

สาธารณูปโภค ความปลอดภัย  ความสะอาดและภูมทิัศน์  ตามนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

          
 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
ส านักงานอธิการบดี จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมแผนและผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2554-2559 รวมถึงการสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 
ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ตามแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ตลอดจน ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนิสิต บุคลาการ และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 
 ขอขอบคุณทุกงาน บุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดท า
รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์ต่อท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 
 

                 
(ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์)                                                                                                         
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วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหนํวยงานที่เข๎มแข็ง  มุํงมั่นบริการ  สนับสนุนภารกิจด๎านอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน๑ที่ดี เพ่ือมุํงไปสูํการให๎บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดบริการ 

 
ปรัชญา 

เขียว  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ 
 
ภารกิจ (Mission) 
 เป็นศูนย๑รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค  ความ
ปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน๑ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือสนับสนุนการให๎บริการด๎าน อาคารสถานที่ การซํอมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความ

ปลอดภัย การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุํมงานอาคาร
พิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 2. เพ่ือสนับสนุนการให๎บริการด๎านการตกแตํงสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ 
อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ๑ในงานพิธีตําง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 
เป้าหมาย 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี ให๎บริการด๎านตําง ๆ แกํ ผู๎ บริหาร นิสิต บุคลากร 
หนํวยงาน คณะ ส านัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประชาชนทั่วไป และหนํวยงานภายนอก ที่มาขอ
ใช๎บริการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือให๎ผู๎บริหาร นิสิต  บุคลากร  หนํวยงาน คณะ ส านัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
ประชาชนทั่วไป และหนํวยงานภายนอกที่มาขอใช๎บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี ให๎มี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการให๎บริการ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาศักยภาพการให๎บริการด๎านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การ

ซํอมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน๑ที่ดี ตลอดจนการบ ารุงรักษาอาคารกิจกรรม
นิสิต และการบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภารกิจหลัก 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านบริการตําง ๆ เพ่ือสนับสนุน
ให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑สามารถด าเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอประชาคม
โดยรวมของมหาวิทยาลัยมากที่สุด  
 
ภารกิจรอง 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ได๎รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ในการสนับสนุนการ
ให๎บริการเกี่ยวกับการตกแตํงสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร  การรักษา
ความปลอดภัยและการให๎ยืมอุปกรณ๑ตําง ๆ เพ่ือใช๎งานพิธีตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑  
  

ประวัติกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหนํวยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได๎จัดตั้งขึ้น เมื่อ
ประมาณ ปี พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อวํา “หนํวยบริการกลาง” มีหน๎าที่ให๎บริการตํางๆ อาทิ  ด๎านยานพาหนะ  
สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ตํอมาได๎รับการแบํงสํวนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจ านวน 7  กอง ของส านักงาน
อธิการบดี ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบํงสํวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ตํอมา
ทบวงมหาวิทยาลัยได๎มีการปรับปรุงการแบํงสํวนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได๎แบํงสํวนราชการของ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเป็น 6 งาน ประกอบด๎วย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งาน
ยานพาหนะ งานซํอมบ ารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให๎มีหน๎าที่ให๎บริการ
และสนับสนุนด๎านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่
เกษตรกลางบางเขนที่อยูํในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให๎การด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให๎บรรลุตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ 
 ตํอมาได๎มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับโครงสร๎าง
การแบํงสํวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให๎ปรับโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน๎าที่ให๎บริการและสนับสนุนด๎านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ 
ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูํในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให๎การด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให๎บรรลุตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ คือ 

1. งานบริหารและธุรการ    
2. งานอาคารและสถานที่    
3. งานซํอมบ ารุง  
4. งานยานพาหนะ  
5. งานสวนและรักษาความสะอาด  
6. งานรักษาความปลอดภัย   
7. งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
8. งานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ 
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รูปภาพที่ 1 ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
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แผนภูมโิครงสรา๎งการบริหาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 
 

ผู้อ านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ผู้อ านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  

อธิการบดีอธิการบดี  

หัวหน๎างานสวนและรักษาความสะอาดหัวหน๎างานสวนและรักษาความสะอาด  
 

หัวหน๎างานรักษาความปลอดภยัหัวหน๎างานรักษาความปลอดภยั  
 

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษหัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ  
 

หัหัวหน๎างานอาคารและสถานท่ีวหน๎างานอาคารและสถานท่ี  

หัวหน๎างานยานพาหนะหัวหน๎างานยานพาหนะ  

หัวหน๎างานบริหารและธรุการหัวหน๎างานบริหารและธรุการ  หัวหน๎างานซํอมบ ารุงหัวหน๎างานซํอมบ ารุง  

ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพกายภาพผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพกายภาพ  ผู๎ชํวยรองอธิการบดฝีุายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพผู๎ชํวยรองอธิการบดฝีุายกิจการนิสติและพัฒนากายภาพ  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยผู้ช่วยผู้อ านวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่การกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  

หัวหน้างานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิตหัวหน้างานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  
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แผนภูมโิครงสรา๎งการบริหาร(ตํอ) 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
- หนํวยสารบรรณ - หนวํยธุรการและพัสด ุ - หนวํยธุรการและพัสด ุ - หนํวยธุรการและพัสด ุ
- หนวํยการเจ๎าหนา๎ที ่ - หนวํยบริการหอประชุมใหญ ํ - หนวํยชํางยนต๑ - หนวํยบริการยานพาหนะ 
- หนวํยการเงินและงบประมาณ - หนวํยบริการอาคาร ศร. 1 - หนวํยชํางกอํสร๎าง   และเครื่องจักรกล 
- หนวํยบัญช ี - หนวํยบริการอาคาร ศร. 2 - หนวํยชํางไฟฟาู - หนวํยรถสวัสดกิาร 
  และจัดเก็บคําธรรมเนียม - หนวํยบริการอาคาร ศร. 3 - หนวํยชํางโทรศัพท๑ - หนวํยทะเบยีนยานพาหนะ 
- หนวํยพัสด ุ - หนวํยบริการอาคารพุทธเกษตร - หนวํยชํางประปา   และการประกันภยั 
- หนวํยทะเบยีนข๎อมูลและ - ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรต ิ - หนวํยชํางปรับอากาศ - หนวํยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง 
  บัตรอนุญาตผาํนเข๎าออก มก. - หนวํยบา๎นพักสวัสดิการและ - หนวํยชํางเช่ือมโลหะ  และหลํอลื่น 
- หนวํยเทคนิคคอมพิวเตอร๑   ทะเบียนราษฎร๑ - หนวํยชํางอิเล็กทรอนกิส๑  
  และหนํวยประชาสัมพันธ๑ - อาคารวิจยัและพัฒนา   และสื่อสาร  
 - หนวํยบริการอาคาร ศร. 4 - หนวํยบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    
 
 
 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (ตํอ) 

 
 
 

- หนํวยธุรการและพัสด ุ - หนวํยธุรการและพัสด ุ - หนวํยธุรการและพัสด ุ - หนวํยธุรการและพัสด ุ
- หนวํยดูแลและตกแตํงสวน - หนวํยบังคับการและสนับสนุน - หนวํยชํางไม ๎ - อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
- หนวํยบ ารุงรักษาบริเวณและถนน   การปฏิบัตกิาร - หนวํยชํางประปา - อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
- หนวํยรักษาความสะอาด - หนวํยรักษาความปลอดภยั ชุดที่ 1 - หนวํยชํางไฟฟาู - อาคารสวัสดิการ มก. 
  และจัดเก็บขยะมูลฝอย - หนวํยรักษาความปลอดภยั ชุดที่ 2 - หนวํยชํางเช่ือมโลหะ - อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1 
- หนวํยเรือนเพาะช าและไม๎ประดับ - หนวํยรักษาความปลอดภยั ชุดที่ 3 - หนวํยชํางปูน - อาคารจอดรถบางเขน 
 - หนวํยรักษาความปลอดภยั ชุดที่ 4 - หนวํยชํางส ี - อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 
 - หนวํยรักษาความปลอดภยั ชุดที่ 5 - หนวํยชํางโครงการ - อาคารจอดรถวภิาวดีรังสิต 
 - หนวํยรักษาความปลอดภยั ชุดที่ 6 - หนวํยส ารวจออกแบบ  
 - หนวํยบริการวิทยุคมนาคม   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบรหิารและธรุการ 
 

งานอาคารและสถานที ่
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุ
คลาก 

งานซ่อมบ ารุง 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

งานยานพาหนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสวนและรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภยั 
 
 
กองยานพาหน 

งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ 
 
 
ประวัติกองยานพาหนะ อาคารแล 

งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ปรชั 
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งบประมาณ 
1. รายได้จากการบริหาร 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
รายได้กองยานพาหนะฯ (107) 4,481,188.56 

รายได๎จากการบริหารงาน  4,481,188.56 
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325) 13,607,930.85 

รายได๎อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1  4,823,154.95 
รายได๎อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2  5,016,635.45 
รายได๎อาคารจอดรถบางเขน มก.  1,708,757.70 
รายได๎อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มก. 829,005.65 
รายได๎ลานจอดรถหอประชุม มก. 1,230,377.10 

รายได้อาคารสวัสดิการ มก. 4,701,768.48 
รายได๎อาคารสวัสดิการ มก. 4,701,768.48 

รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381) 16,625,534.43 
รายได๎คําสาธารณูปโภค (ไฟฟูา ประปาและโทรศัพท๑) 16,625,534.43 

รวม 39,327,260.32 
 

2. งบประมาณรายจ่าย 
 

 2.1 งบประมาณแผ่นดิน 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

งบบุคลากร 21,836,400 21,836,400 
เงินเดือนข๎าราชการ 7,768,900 7,768,900 
คําจ๎างประจ า 13,522,300 13,522,300 
คําจ๎างพนักงานราชการ 545,200 545,200 

งบด าเนินงาน 956,900 956,900 
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ 956,900 956,900 

งบลงทุน 1,557,600 15,57,600 
คําครุภัณฑ๑ 1,557,600 1,557,600 

งบอุดหนุน 3,039,480 3,039,480 
คําจ๎างพนักงานมหาวิทยาลัย  3,039,480 3,039,480 
 3,039,480 3,039,480 

รวม 27,390,380 27,390,380 
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2.2 งบประมาณเงินรายได้กองยานพาหนะฯ (107) 
 

 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
งบบุคลากร 39,283,158.60 38,209,882.25 

คําจ๎างลูกจ๎างตามสัญญาพนักงาน 36,663,958.60 35,909,866.83 
คําประกันสังคม 1,637,000.00 1,449,157.00 
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 982,200.00 850,858.42 

งบด าเนินงาน 12,456,360.00 11,940,350.71 
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ 12,456,360.00 11,940,350.71 

งบลงทุน 735,390.00 724,235.50 
คําครุภัณฑ๑ 735,390.00 724,235.50 

งบอุดหนุนทั่วไป 1,382,000.00 1,361,230.00 
งบอุดหนุน + ปรับแผน 1,382,000.00 1,361,230.00 

รายจ่ายอ่ืน 2,261,700.00 1,936,672.91 
รายจํายอื่น + ปรับแผน 2,261,700.00 1,936,672.91 

รวม 56,118,608.60 54,172,371.37 
 

2.3 งบประมาณเงินรายได้อาคารจอดรถ มก. (325) 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
งบบุคลากร 4,432,643.60 3,866,068.00 

คําจ๎างพนักงาน 4,143,633.60 361,200.00 
คําประกันสังคม 180,630.00 156,226.00 
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มก. 108,380.00 936,42.00 

งบด าเนินงาน 10,844,500.00 9,051,615.94 
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ 6,200,000.00 4,938,097.00 
คําสาธารณูปโภค (คําไฟฟูา – ประปา) 4,644,500.00 41,113,518.94 

งบลงทุน 20,330.00 20,330.00 
คําครุภัณฑ๑ส านักงาน 20,330.00 20,330.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000,000.00 0.00 
งบรายจํายอื่น 10,000,000.00 0.00 

รวม 25,297,473.60 12,938,013.94 
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2.4 งบประมาณเงินรายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326) 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
งบบุคลากร 586,056.40 641,775.00 

คําจ๎างพนักงาน 547,556.40 602,970.00 
คําประกันสังคม 24,060.00 25,923.00 
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มก. 14,440.00 12,882.00 

งบด าเนินการ 3,069,000.00 2,844,786.54 
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ 1,465,000.00 1,446,524.65 
คําสาธารณูปโภค (คําไฟฟูา - ประปา) 1,604,000.00 1,398,261.89 

งบลงทุน 643,247.00 0.00 
คําครุภัณฑ๑ 643,247.00 0.00 

รวม 4,298,303.40 3,486,561.54 
 
2.5 งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. (110) 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
งบด าเนินการ 22,252,703.64 21,814,642.74 

คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ (คําจ๎างบริการ) 22,252,703.64 21,814,642.74 
งบอุดหนุน 387,000.00 387,000.00 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก. 387,000.00 387,000.00 
รวม 22,639,703.64 22,201,642.74 

 

ข้อมูลบุคลากร 
  

จ าแนกตามประเภทบุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ประจ าปี 2557 
                        

ประเภทบุคลากร คน ร้อยละ  
 
 
  

ข๎าราชการ 18 4.35 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 13 3.14 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได๎ 319 77.06 

พนักงานราชการ 3 0.72 

ลูกจ๎างประจ า 61 14.73 

รวม 414 100 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

จ าแนกตามคณุวุฒ ิ คน ร้อยละ  
ปริญญาโท 10 2.41 
ปริญญาตรี 65 15.70 
ต่ ากวําปริญญาตรี 339 81.89 

รวม 414 100.00 

 
จ านวนบุคลากรที่มีตัวครองจ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
 

หน่วยงาน คน ร้อยละ  
ผู๎อ านวยการกองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี 

1 
 

0.24 

งานบริหารและธุรการ 27 6.52 
งานอาคารและสถานท่ี 30 7.25 
งานซํอมบ ารุง 43 10.39 
งานยานพาหนะ 49 11.83 
งานสวนและรักษาความสะอาด 67 16.18 
งานรักษาความปลอดภัย 107 25.85 
งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 19 4.59 
งานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ 71 17.15 

รวม 414 100.00 
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แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติราชการ  
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎จัดท ายุทธศาสตร๑และแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 - 2559 ดังนี้ 
 

แบบฟอร์มที่ 1 การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย๑รวมของหนํวยงานท่ีเข๎มแข็ง มุํงมั่นบริการ ประสานภารกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค๑ของมหาวิทยาลัย 
พนัธกิจ :  

1. มุํงมั่นบริการอยํางมีคุณภาพ 
2. ประสานภารกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค๑ของมหาวิทยาลัย 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ :  
1. การสนับสนุนการบริหารงานด๎านการศึกษา 
2. การพัฒนาบุคลากรในด๎านทักษะ ความรู๎ และประสบการณ๑วิชาชีพให๎เป็นไปตามสมรรถนะ 
3. การสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 
4. การสนับสนุนการบริหารจัดการด๎านทรัพย๑สิน 

 
ลูกค้า 

(Customers) 

 
 
 

 
กระบวนการภายใน 

(Internal processes) 
 
 

 
 
 
 

การเรียนรู้และการพัฒนา 
(Leaning and 

Development) 

 
 
 
 

การเงิน 
(Finance) 

 
 
 

 
 

C. 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการ 
 
 

หัวหน้างานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
I. 1. การลดรอบและ
ระยะเวลาการท างาน 

I. 2. กระบวนการท างานท่ี
มีประสิทธภิาพ 

I. 3. ระบบพัฒนากายภาพ
และบ ารุงรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

I. 4. การพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. 1. การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู้ 

L. 3. ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารจัดการ 

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา
งาน 

F. 1. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

งานบริหารและธุรการ 
 

งานอาคารและสถานที่ 

F. 2. การบริหารงบประมาณ และการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

หัวหน้างานยานพาหนะ 
2  
หัวหน้างา 

F. 3. การบริหารทรัพย์สินเพ่ือให้เกิดรายได้ 
 
หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอา 

I. 5. การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 

หัวหน้างานซ่อม
บ ารุง 

 
 
 
 
 
หัวห 

I. 6.การส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
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แบบฟอร์มที่ 2 การก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ (14) ตัวชี้วัด (27) 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

C. 1. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการให๎บริการ 1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการให๎บริการ  คําเฉลี่ย >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 
I. 1. การลดรอบและระยะเวลาการท างาน 2. ร๎อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาให๎บริการ (ก.พ.ร.)         

    (มก.6.1) (ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาและปรับปรุง 
    กระบวนการด าเนินงาน) 

ร๎อยละ 7.1 72.8 76.3 80.2 81.3 82.0 

 3. ร๎อยละของการลดระยะเวลาการให๎บริการ (ก.พ.ร.) (มก.6.1)  
   (ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน 
    การด าเนินงาน) 

ร๎อยละ 80 80 80 80 80 80 

I. 2. กระบวนการท างานท่ีมีประสทิธิภาพ 4. ร๎อยละของจ านวนงานท่ีเสร็จทนัตามก าหนด ร๎อยละ 80 80 80 80 80 80 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
คําเฉลี่ย >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 

 6. จ านวน กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับในการปฏิบัติงานท่ีได๎รับการ
ปรับปรุงแก๎ไข 

เรื่อง 1 1 1 1 1 1 

 7. จ านวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน ช้ินงาน 1 1 1 1 1 1 
I. 3. การพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ง 8.. จ านวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงส าเร็จ  (สกอ. 7.4 ระบบการ

บริหารความเสี่ยง) 
เรื่อง 1 1 1 1 1 1 

I. 4. ระบบพัฒนากายภาพและการรักษาความ 9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน๑ของวิทยาเขตบางเขน คําเฉลี่ย >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 
       ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 10. ร๎อยละของอุบัติเหตุทีล่ดลง ร๎อยละ 5 5 5 5 5 5 
 11. ร๎อยละของทรัพย๑สินที่สญูหายลดลง ร๎อยละ 5 5 5 5 5 5 
L. 1. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอยํางตํอเนื่อง 12. กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย๑เพื่อ

พัฒนา และธ ารงรักษาไว๎ให๎บุคลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  
     (สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร) 

ระดับ 3 3 4 4 4 4 

 
 

13. ร๎อยละของบุคลากรทีไ่ด๎รบัการพัฒนาตามสมรรถนะ  ร๎อยละ 59 63 66 69 71 71 
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เป้าประสงค์ (14) ตัวชี้วัด (27) 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

 14. ร๎อยละของบุคลากรทีไ่ด๎รบัการพัฒนาตํอจ านวนบุคลากร 
     ทั้งหมด (มก. 3.5)  

ร๎อยละ 80 80 80 80 80 80 

 15. ร๎อยละของบุคลากรประจ าทีด่ ารงต าแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 6 6 6 6 6 6 
L. 2. การพัฒนาหนํวยงานสูํองค๑การเรยีนรู ๎ 16. ระดับความส าเร็จของการพฒันาหนํวยงานสูํองค๑การ

เรียนรู ๎
ระดับ 3 3 3 3 3 3 

L. 3. ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการบรหิาร
จัดการ 

17. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ในระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจดัการ 

คําเฉลี่ย 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

 18. จ านวนของฐานข๎อมลูที่พัฒนาเพื่อใช๎ในการบริหาร  ฐาน 10 10 10 10 10 10 
 19. ระดับความส าเร็จในการน าสารสนเทศมาใช๎ในการ

ปฏิบัติงาน 
ร๎อยละ 80 80 80 80 80 80 

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน 20. จ านวนช้ินงานวิจัยสถาบันทีส่ าเรจ็  เรื่อง 1 1 1 1 1 1 
 21. จ านวนช้ินงานท่ีน าไปพัฒนาการท างาน เรื่อง 1 1 1 1 1 1 
F. 1. การควบคมุต๎นทุนและคําใช๎จํายที่มีประสิทธิภาพ 22. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช๎เงินไมํเกินวงเงินของ

โครงการทั้งหมด 
ร๎อยละ 80 82 85 87 89 91 

 23. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไมํค๎างสัญญาเงินยืมตาม
เวลาที่ก าหนด 

ร๎อยละ 80 82 85 87 89 91 

 24. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมการให๎บริการที่มีการ
วิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวย 

ร๎อยละ 80 82 85 87 89 91 

F. 2. การบรหิารงบประมาณ และการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

25. ร๎อยละของการลดคําใช๎จํายในการใช๎สาธารณูปโภค ร๎อยละ 17.0 17.7 18.4 19.3 19.3 19.3 

 26. จ านวนงบประมาณที่สามารถประหยดัได๎จากการใช๎
ทรัพยากรรํวมกัน 

ล๎านบาท 10 11 12 13 14 15 

F. 3. การบรหิารทรัพย๑สินเพื่อให๎เกิดรายได ๎ 27. ร๎อยละของเงินรายได๎ที่เพิ่มขึน้ ร๎อยละ 30 35 40 40 40 40 
 
 
 



 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี :            13 
 

แบบฟอร์มที่ 3 การก าหนดผู้รับผิดชอบ (OS Matrix : O = Owner ผู้รับผิดชอบหลัก S = ผู้สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบหลักบรรลุวัตถุประสงค์) 
 

ตัวชี้วัด (27) โครงการ/กจิกรรม (26) งบประมาณ 
OS Matrix / หน่วยงาน* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
ในการให๎บริการ 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจใน
การให๎บริการ 

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

2. ร๎อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาให๎บริการ 

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

3. ร๎อยละของการลดระยะเวลาการ
ให๎บริการ 

2. โครงการทบทวนกระบวนงาน (ตํอ)  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

4. ร๎อยละของจ านวนงานท่ีเสร็จทนัตาม
ก าหนด 

3. ติดตามผลการด าเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง 

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

5. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
ในกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการส ารวจความพึงพอใจ  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

6. จ านวน กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร๎ับการปรับปรุงแก๎ไข 

5. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับใน
การปฏิบัติงาน 

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

7. จ านวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน 6. โครงการสร๎างนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนางาน 

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

8. จ านวนเรื่องที่บรหิารความเสีย่งส าเร็จ 7. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  s s s s s s s s s s s o s s s s s s 
9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน๑ของ
วิทยาเขตบางเขน 

8. โครงการส ารวจความพึงพอใจ  s s s s s s s s o s s s s s s s s s 

10. ร๎อยละของอุบัติเหตุทีล่ดลง 9. พัฒนาระบบการจราจรพื้นที ่
     สํวนกลาง มก. 

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

 

* หน่วยงาน 1. ส านักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ๎าหน๎าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเ ทศสัมพันธ๑ 9. กองยานพาหนะฯ                       
10. ศูนย๑วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. ส านักงานตรวจสอบภายใน 13.ส านักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. ส านักงานทรัพย๑สิน 16. ส านักงานบริการวิชาการ 17. ส านักการกีฬา               
18. ศูนย๑การศึกษานานาชาติ 
 
 
 



 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี :            14 
 

ตัวชี้วัด (27) โครงการ/กจิกรรม (26) งบประมาณ 
OS Matrix / หน่วยงาน* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
11. ร๎อยละของทรัพย๑สินที่สญูหายลดลง 10. พัฒนาระบบการรักษาความ 

ปลอดภัยอาคารและพื้นท่ี 
สํวนกลาง มก. 

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

12. กระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย๑เพื่อพัฒนา และ
ธ ารงรักษาไว๎ให๎บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

11. จดัท าแผนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

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

13. ร๎อยละของจ านวนบุคลากรทีไ่ด๎รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะ 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะ 

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

14. ร๎อยละของบุคลากรทีไ่ด๎รบัการ
พัฒนาตํอจ านวนบุคลากรทั้งหมด  

13. กิจกรรมการสํงเสรมิการพัฒนา
บุคลากร 

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

15. ร๎อยละของบุคลากรประจ าทีด่ ารง
ต าแหนํงทางวิชาการ 

14. สํงเสริมให๎บุคลากรจดัท าผลงาน
เพื่อขอต าแหนํงทางวิชาการ 

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

16. ระดับความส าเร็จของการพฒันา
หนํวยงานสูํองค๑การเรียนรู ๎

15. กิจกรรมการจดัการความรู๎ใน
หนํวยงาน 

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

17. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
ในระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารจัดการ 

16. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศ 

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

18. จ านวนของฐานข๎อมลูที่พัฒนาเพื่อ
ใช๎ในการบริหาร 

17. โครงการพัฒนาฐานข๎อมลู  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

 

* หน่วยงาน 1. ส านักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจา๎หน๎าท่ี 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ๑ 9. กองยานพาหนะฯ                       
10. ศูนย๑วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. ส านักงานตรวจสอบภายใน 13.ส านักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. ส านกังานทรัพย๑สิน 16. ส านักงานบรกิารวิชาการ 17. ส านักการกีฬา               
18. ศูนย๑การศึกษานานาชาต ิ
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ตัวชี้วัด (27) โครงการ/กจิกรรม (26) งบประมาณ 
OS Matrix / หน่วยงาน* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19. ระดับความส าเร็จในการน า
สารสนเทศมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 

18. การน าระบบสารสนเทศมาใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

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

20. จ านวนช้ินงานวิจัยสถาบันทีส่ าเรจ็  19. โครงการวิจยัสถาบัน  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
21. จ านวนช้ินงานท่ีน าไปพัฒนาในการ
ท างาน 

20. ติดตามผลการน างานวิจยัไปใช๎
ประโยชน๑ 

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

22. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช๎
เงนิไมํเกินวงเงินของโครงการทั้งหมด 

21. รายงานการเงินตามที่ก าหนด 
 

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

23. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไมํ
ค๎างสัญญาเงินยืมตามเวลาที่ก าหนด 

22. คืนเงินยืมตามที่เวลาก าหนด  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

24. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมการ
ให๎บริการที่มีการวิเคราะห๑ต๎นทุนตอํ
หนํวย 

23. การวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยของ
โครงการ/กิจกรรมการให๎บริการ 

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

25. ร๎อยละของการลดคําใช๎จํายในการ
ใช๎สาธารณูปโภค 

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

26. จ านวนงบประมาณที่สามารถ
ประหยดัได๎จาการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 

25. โครงการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน  o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

27. ร๎อยละของเงินรายได๎ที่เพิ่มขึน้ 26. การบริหารจัดการทรัพย๑สิน
เพื่อให๎เกิดรายได ๎

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

 

* หน่วยงาน 1. ส านักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจา๎หน๎าท่ี 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ๑ 9. กองยานพาหนะฯ                       
10. ศูนย๑วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. ส านักงานตรวจสอบภายใน 13.ส านักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. ส านกังานทรัพย๑สิน 16. ส านักงานบรกิารวิชาการ 17. ส านักการกีฬา               
18. ศูนย๑การศึกษานานาชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การถํายทอดองค๑ความรู๎เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพรํ และถํายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของชุมชนและสังคม  
               อันจะน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

 

กลยุทธ ์
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

โครงการ 
ของหน่วยงาน 

เป้าหมาย  
(ปีงบประมาณ พ.ศ....) 

2556 2557 2558 
1. สํงเสริมการพัฒนา
วิชาการ 

1.2 สนับสนุนให๎หนํวยงานเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการอยํางตํอเนื่องและ
เป็นระบบอยาํงจริงจัง 
  
  

- จ านวนโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม (สงป.) 

- โครงการเผยแพรผํลงานในโครงการวิทยาเขตสี
เขียว (KU GREEN CAMPUS) 

2 2 2 

- จ านวนผู๎เข๎ารับบริการ 
(สงป.) 

  200 200 200 

-ร๎อยละความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ (สงป.) 

  >3.5 >3.5 >3.5 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ความเป็นไทย  

      เป้าประสงค์ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผํวัฒนธรรมสูํอาเซียน 
 

กลยุทธ ์
 

มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
ของหน่วยงาน 

โครงการ 
ของหน่วยงาน 

เป้าหมาย  
(ปีงบประมาณ พ.ศ....) 

2556 2557 2558 
1. สํงเสริมกจิกรรมท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในหนํวยงาน 

1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนให๎
บุคลากร มีสํวนรํวมในการด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อยํางสม่ าเสมอ 

 - จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สงป.) 

- โครงการสํงเสรมิวัฒนธรรม คํานยิม และประเพณี
อันดีในมหาวิทยาลยั 

2 2 2 

- จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 
(สงป.) 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎วยหลักคิดทางศาสน
ธรรมแกํบุคลากร 

350 350 350 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
       เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ และอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปรํงใส  

                และรํวมรับผิดชอบตํอสังคม   
 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 

เป้าหมาย  
(ปีงบประมาณ พ.ศ....) 

2556 2557 2558 
1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน 
  
  
  

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิาร
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  
  
  

- กระบวนการพัฒนาแผน 
(สกอ.1.1) 

-  โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีที่
สอดคล๎องกับเอกลักษณ๑และอัตลกัษณ๑ของ มก.  

7 7 7 

- ระบบการบริหารความ
เสี่ยง (สกอ.7.4) 

- โครงการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง 5 5 5 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ถํายทอดคํานิยมองค๑การ
เอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑
ของ มก. สูํบุคลากรและ
นิสิต รวมทั้งประชาสัมพันธ๑ 
เผยแพรํข๎อมลูการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
สูํสังคมภายนอก 

- โครงการถํายทอดคํานยิมองค๑การเอกลักษณ๑
และอัตลักษณ๑ของ มก. สูํบุคลากรและนิสติ รวมทั้ง
ประชาสมัพันธ๑ เผยแพรํข๎อมูลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัสูสํังคมภายนอก 

2 2 2 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารอยํางมปีระสิทธิภาพ 
  
  
  
  

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย 

3 3 3 

  
  
  
  
 

  
   
  
  

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อมและ
ภูมิทัศน๑ภายในมหาวิทยาลัย 

5 5 5 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย 

2 2 2 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

โครงการ 
ของหน่วยงาน 

เป้าหมาย 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ....) 

2556 2557 2558 
   - โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรยีนสํวนกลาง 3 3 3 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาการให๎บริการห๎อง
ประชุม/สัมมนา 

3 3 3 

- จ านวนโครงการวิจัย
สถาบัน 

- โครงการวิจัยสถาบัน  1 1 1 

  1.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
หนํวยงานทุกระดับ 

-  ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ (มก.) 

- โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ >3.5 >3.5 >3.5 

    -  ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 
(ก.พ.ร.) 

- โครงการสนับสนุนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 5 5 5 

2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได๎  
  
  
 

2.1 พัฒนาการหารายได๎ในทุกภารกิจ 
เพื่อการบริหารจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ  

- จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ที่บริหารจดัการทรัพย๑สินให๎
เกิดรายได ๎

- โครงการบริหารจดัการทรัพย๑สิน 
- โครงการพัฒนารายไดจ๎ากการด าเนินภารกจิตํางๆ  

3 3 3 

 - ร๎อยละของรายได๎จากการ
บริหารทรัพย๑สินท่ีเพิ่มขึ้น 

  5 5 5 
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กลยุทธ ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

 
โครงการ 

ของหน่วยงาน 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ....) 

2556 2557 2558 
  
  

2.2 สร๎างระบบ และกลไกในการ
บริหารจดัการ เพื่อสร๎างศักยภาพการ
บริหารการเงินและทรัพย๑สินท่ีมี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
รวมถึงการใช๎ทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลยั หรือใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงาน การสนับสนุน
ผลผลติของหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลยัตลอดจนแสวงหาแหลํง
ทุนสนับสนุนใหมํๆ  ระดมทรัพยากรใน
การจัดหารายได๎อยํางคุม๎คํา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช๎จําย
งบประมาณของมหาวิทยาลยั 

-  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ (สกอ.8.1) 

- โครงการใช๎ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยรํวมกัน 5  
ล๎าน
บาท 

5 
ล๎าน  
บาท 

 

5  
ล๎าน
บาท 

  -จ านวนโครงการที่บรหิาร
การเงินและทรัพย๑สินท่ีมี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

-  โครงการบริหารการเงินและทรพัย๑สินที่มี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

1 1 1 

 3. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม 
และการกีฬา 

 3.1 พัฒนาบุคลากรของหนํวยงาน
อยํางเป็นระบบ 

 - การพัฒนาสถาบันสูํ
สถาบันเรยีนรู๎ (สกอ.7.2) 

-  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 
-  โครงการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพและคณุธรรมส าหรับ
ผู๎บริหาร 

5  5 
  
  

 5 

          

  
  

          
  - ระบบการพัฒนาบุคลากร 

(สกอ.2.4) 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด๎านสวัสดิการ 

5 5 5 



 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี :            20 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

โครงการ 
ของหน่วยงาน 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ....) 

2556 2557 2558   
  - ร๎อยละของบุคลากรที่

ได๎รับการพัฒนาความรู ๎และ
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล๎อง
กับการปฏิบัติงานท้ังในหรือ
ตํางประเทศ (มก.) 

 

   
    70 70 70 

  3.2 ปรับปรุงสวสัดิการ รวมทั้งการ
ปรับปรุงการประกันสุขภาพของ
บุคลากร/นิสติ 

- จ านวนโครงการปรบัปรุง
และพัฒนาด๎านสวัสดิการ 

 1 1 1 

  
  

3.3 ปรับปรุงโครงสรา๎งพื้นฐาน 
ตลอดจนการคมนาคมขนสํงภายใน
มหาวิทยาลยั ให๎สะดวก รวดเร็ว และ
เพียงพอตํอจ านวนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

- การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ.11) 

-  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ของ
มหาวิทยาลยั 

5 5 5 

3.4 พัฒนากายภาพให๎สวยงาม สร๎าง
บรรยากาศให๎เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน  

- การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ.11) 

- โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) 5 5 5 
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แผน/ผลการปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎จัดท าแผนและสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เป้าประสงค์  สนับสนุนเสริมสร๎างวิชาการให๎เข๎มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองตํอความต๎องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน   
รอบ( 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให๎เป็น
ศูนย๑กลางด๎านการศึกษา (Education 
Hub) ในเอเชียในสาขาที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร๑มีความเชี่ยวชาญและโดด
เดํน 

2.2  เสรมิสร๎างบรรยากาศการเรยีนการ
สอนให๎มีความเป็นนานาชาต ิ

 - โครงการพัฒนาปูายแนะน าเส๎นทาง
และอาคารสถานท่ีให๎มีความเป็น
นานาชาติ 

 - จ านวนโครงการ 1 1 
 

กลยุทธ๑ที่ 5 พัฒนาระบบและทรพัยากร
ให๎ทันสมัย เพื่อให๎มีความเข๎มแข็งทาง
วิชาการ 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการสอน
โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมยั ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ส าหรับ
นิสิต พร๎อมทั้งจัดหาอุปกรณ๑เครื่องมือ 
เพื่อการสร๎างองค๑ความรู๎ที่มีความทันสมัย 

 - โครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ๑
โสตทัศนูปกรณ๑ส าหรับการเรียนการสอน 

 - จ านวนโครงการ 2 5 

- โครงการจัดหาและพัฒนาห๎องอําน
หนังสือและจดักิจกรรมนอกห๎องเรียน
ส าหรับนสิิต 

- จ านวนโครงการ 1 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์     สนับสนุนการถํายทอดองค๑ความรู๎ ทางวิชาการเพ่ือสังคม และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน   
รอบ( 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 2 การสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือและบูรณาการความรํวมมอืด๎าน
การบริการวิชาการ   

2.2 จัดการองค๑ความรู๎ ของหนํวยงาน
ตํางๆ ในลักษณะกลุํมความรู๎ อาท ิด๎าน
การเกษตร อาหาร เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น เพื่อการเผยแพรํ
และบริการวิชาการสูํสังคม และจดัให๎มี
สถานท่ีปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด 
เพื่อให๎กํอให๎เกิดผลงานนวัตกรรม
สร๎างสรรค๑ 

 - โครงการเผยแพรผํลงานวิทยาเขตสี
เขียว (KU GREEN CAMPUS) 

 - จ านวนโครงการ
บริการวิชาการแกํ
สังคม (สงป.) 

5 5 

กลยุทธ๑ที่ 2 การสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือและบูรณาการความรํวมมอืด๎าน
การบริการวิชาการ (ตํอ) 

  - โครงการเผยแพรผํลงานวิทยาเขตสี
เขียว (KU GREEN CAMPUS) 

 - จ านวนผู๎เขา๎รับ
บริการ เข๎ารํวมอบรม  
(สงป.) 

200 210 

   - โครงการเผยแพรผํลงานวิทยาเขตสี
เขียว (KU GREEN CAMPUS) 

 - ระดับความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ 

3.80 4.15 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
 

เป้าประสงค์   เพ่ือสืบสาน อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผํวัฒนธรรมสูํอาเซียน 
 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน   
รอบ( 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 1  สํงเสริม เผยแพรํ ท านุ
บ ารุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมไทย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมจีิตใจที่
ดีงามให๎แกํประชาชน นิสิตและบคุลากร
มหาวิทยาลยั 

 - โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

- โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5 10 

 - จ านวนโครงการ 80 95.00 

ร๎อยละผู๎เข๎ารํวม
โครงการ /กิจกรรม  

5 10 

กลยุทธ๑ที่ 2  เรํงรัดการน าเสนอศลิปะ 
วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ๑ความเป็น
ไทยในรูปแบบตาํงๆ ให๎เป็นท่ีรู๎จัก และ
สามารถแสดงได๎ในเวทีสากล 

  - โครงการแตํงกายด๎วยผ๎าไทย  - ร๎อยละผูเ๎ข๎ารํวม
โครงการ /กิจกรรม  

55 70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง    
 

เป้าประสงค์     เพ่ือปฏิรูประบบการบริหารองค๑กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง    
 

 
กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน   
รอบ( 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

1.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อ
ลดขั้นตอนการท างานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
 

- การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑
ภายในมก. 
 - การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สํวนกลางมก. 
 - การปรับปรุงระบบการรักษาความ
ปลอดภัยสํวนกลาง 
 - การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมอาคารเรยีน
รวมสํวนกลางมก. 

 - ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน   กพร. 
(6.1) 

5 5 

   - ระดับความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ )มก (.
(2.1) 

3.80 3.91 

   - ระดับความส าเร็จ
ของการให๎บริการที่
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของ
ผู๎รับบริการ (2.2) 

5 5 

   - ระบบการบรหิาร
ความเสีย่ง . (อสก 7.4) 
(3.3) 

5 6 

  - โครงการจัดการความรู ๎เรื่อง การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให๎บริการ 

 - การพัฒนาสถาบันสูํ
สถาบันการเรียนรู ๎
(สกอ.7.2) (3.2) 

4 4 
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กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน   
รอบ( 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ (ตํอ) 
 

   - จ านวนการประชุม/
ครั้ง การติดตามผลการ
ด าเนินงานและการ
ปรับปรุงงาน 

12 22 

   - จ านวนโครงการ/
ผลงานวิจัยสถาบัน 

1 1 

   - กระบวนการ พัฒนา
แผน สกอ. (1.1) 

7 8 

   - ร๎อยละของการ
บรรลเุปูาหมายของ
การด าเนินงาน 

80 95 

 1.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารหนํวยงาน วิทยาเขต 
มหาวิทยาลยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข๎อมูล
พนักงานเงินรายได ๎
 

 - จ านวนฐานข๎อมูลที่
ได๎รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

2 14 

กลยุทธ๑ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ด๎านตํางๆ  
 

3.4 สํงเสริมระบบการพัฒนาบคุลากร
ให๎เกิดความรักและผูกพันกับ
มหาวิทยาลยั สร๎างจติส านึกในการ
ท างานเพื่อประโยชน๑สํวนรวม 

 - โครงการสัมมาทิฐ ิ  - ร๎อยละของบุคลากร
ที่เข๎ารํวมโครงการ 

80 95 

    - จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

1 2 

 3.5 จัดท าระบบการตดิตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให๎
บุคลากรสามารถประเมินตนเองและ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลได๎ด๎วย
ตนเอง 

โครงการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคลและ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

 - ระบบการพัฒนา
บุคลากร (สกอ.2.4) 
(3.4) 

5 6 
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กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ด๎านตํางๆ (ตํอ) 

   - ร๎อยละของบุคลากร
ที่ได๎รับการพัฒนา
ความรู๎และทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล๎องกับ
การปฏิบัติงานท้ังใน
หรือตํางประเทศ (มก.) 
(3.5) 

80 90 

กลยุทธ๑ที่ 4 แสวงหารายได๎จาก
ภายนอก 
 

4.2 เรํงสร๎างรายได๎จากสิทธิประโยชน๑
และทรัพย๑สินของหนํวยงาน วิทยาเขต 
และมหาวิทยาลัย เพื่อการพึ่งตนเองได๎ 
เพิ่มรายได๎จากการบริหารสินทรัพย๑
อยํางมีประสิทธิภาพ  

โครงการบริหารจัดการทรัพย๑สิน และสิทธิ
ประโยชน๑ เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

 - จ านวนรายได๎ทีไ่ดร๎ับ 
(หนํวย :  ล๎านบาท) 

10 14 

กลยุทธ๑ที่ 5 สํงเสริมการใช๎ทรัพยากร
รํวมกันในหนํวยงานและระหวําง
หนํวยงานให๎มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน๑สูงสุด 

5.1 สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรรํวมกันใน
หนํวยงานและระหวํางหนํวยงาน 
เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการ
ใช๎ทรัพยากร อาทิ อาคาร สถานท่ี 
เครื่องมือ อุปกรณ๑ บุคลากร เป็นตน๎ 

 - โครงการสํงเสริมการใช๎ทรัพยากร
รํวมกันในหนํวยงานและระหวํางหนํวยงาน 

 - จ านวนงบประมาณ
ที่ประหยัดไดจ๎ากการ
ใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
(หนํวย :  ล๎านบาท) 

20 26 

 5.3  สํงเสรมิการปฏิบัตติามมาตรการ
อนุรักษ๑พลังงานให๎เพิ่มมากข้ึน 

 - โครงการสํงเสริมและรณรงค๑การ
ประหยดัพลังงาน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

1 1 

กลยุทธ๑ที่ 6 เสริมสร๎างการมีสํวนรวํมใน
การบริหารงานอยํางมีคณุภาพ มี
คุณธรรมและมีจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล 

6.1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ
บริหารงานแบบมีสํวนรํวมของบุคลากร
และผู๎ทีเ่กี่ยวข๎องในเรื่องนั้นๆ บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

   - กระบวนการ พัฒนา
แผน สกอ. (1.1) 

7 7 
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กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 6 เสริมสร๎างการมีสํวนรวํมใน
การบริหารงานอยํางมีคณุภาพ มี
คุณธรรมและมีจริยธรรมบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล (ตํอ) 

  - โครงการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อ
การประกันคณุภาพ 

 - จ านวนครั้งท่ีมีการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน /การประชุม  

2 2 

 6.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติหน๎าท่ี
ของผู๎บริหารและบุคลากรตาม
หลักเกณฑ๑ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนดอยํางเหมาะสม 
 

 - โครงการการประเมินภาวะผู๎น า ตาม
หลักธรรมมาภิบาลของผู๎บริหารหนํวยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบด ี

 - ภาวะผู๎น าของ
คณะกรรมการประจ า
หนํวยงาน และ
ผู๎บริหารทุกระดับของ
หนํวยงาน (3.1) 

6 8 

     - ระดับความคดิเห็น
การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
ผู๎บริหาร 

3.80 4.04 

กลยุทธ๑ที่ 8 สํงเสริมสวัสดิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับนสิิตและ
บุคลากร   

8.1 สํงเสริมสวัสดิการและการพฒันา
คุณภาพชีวิตในด๎านตํางๆ อาทิ กีฬา 
ดนตรี และสุขภาพ เป็นต๎น 
 

 - โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN 
CAMPUS) 

 - ผลการช้ีน า ปูองกัน
หรือแก๎ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี
เกี่ยวข๎องกับทรัพยากร 
และสิ่งแวดล๎อม (สมศ.
18.1) 

5 5 

   - โครงการพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการ
ส าหรับนสิิต /บุคลากร  

 - จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

2 2 

 8.2 จัดหาและพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในด๎านตํางๆ อาทิ รถสวสัดิการ 
โรงอาหาร ท่ีพักอาศัย พื้นที่สีเขียว 
สภาพแวดล๎อม และสุขอนามยั เปน็ต๎น 

 - โครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก.  - จ านวนบุคลากรที่
เข๎ารํวมโครงการ 

16,000 15,745 
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กลยุทธ ์

 
มาตรการ 

 
โครงการของหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ผลด าเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

กลยุทธ๑ที่ 8 สํงเสริมสวัสดิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับนสิิตและ
บุคลากร (ตํอ) 

  - โครงการพัฒนาสุนทรยีภาพ  - การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.11 (2.3) 

5 5 

   - โครงการพัฒนาสุนทรยีภาพ  - ระดับความพึงพอใจ
ตํอการบริการด๎าน
กายภาพที่เหมาะสมตํอ
การเรยีนและพัฒนา
นิสิต 

3.80 3.91 

   - โครงการพัฒนาสุนทรยีภาพ  - อุปกรณ๑สนับสนุน
การจัดการศึกษาและ
สภาพแวดล๎อมการ
เรียนรู ๎ 

4 4.00 

   - โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมและภมูิ
ทัศน๑ภายใน มก.  

 - ระดับความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ 

3.80 3.91 

   - โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสํวนกลาง มก. 

 - ระดับความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ 

3.80 3.82 

   - โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
รักษาความปลอดภัยสํวนกลาง 

 - ระดับความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ 

3.80 3.82 

   - โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล๎อม
อาคารเรยีนรวมสํวนกลาง มก. 

 - ระดับความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการ 

3.80 3.89 
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ผลการด าเนนิงาน 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการภารกิจของเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพ่ือให๎เกิดความ
สะดวก สะอาด ปลอดภัย เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการด๎านตําง ๆ ตามยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย  เพือ่การพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

พัฒนาและสนับสนุนเสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สนับสนุนในการเสริมสร๎างบรรยากาศการเรียนการสอนให๎มีความ
เป็นนานาชาติ  พร๎อมทั้งสนับสนุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู๎ส าหรับนิสิต พร๎อมทั้งจัดหาอุปกรณ๑เครื่องมือ เพ่ือการสร๎างองค๑ความรู๎
ที่มีความทันสมัย 

1. โครงการปรับปรุง  พัฒนาเครื่องหมายจราจร ป้ายแนะน าเส้นทาง และป้ายอาคารสถานที่ให้มี
ความเป็นนานาชาติ ด าเนินการส ารวจเครื่องหมายจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  หากมีช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพ  จะท าการจดัซื้อเพ่ือด าเนินการติดตั้งใหมํ  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให๎กับนิสิตและบุคลากร  โดย
ใช๎งบประมาณในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2557  เป็นเงิน  71,856.80  บาท  ซึ่งได๎ด าเนินการดังนี้  

 ด าเนินการติดตั้งปูายจราจรบริเวณแนวถนนหลวงสุวรรณ 
 ด าเนินการซํอมแซมปูายจราจรที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะน้ าทํวมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 ด าเนินการท าความสะอาดและซํอมแซมแผงจราจรที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะน้ าทํวมภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 
 ถนน สุวรรณวาจกสิกิจ บริเวณแยกไปรษณีย๑ 
 ตั้งกรวยยาง บริเวณถนนไพฑูรย๑ อิงคสุวรรณ  ตั้งแตํเรือนองุํนปวิณ ปุณศรีจนถึงหน๎าคณะ   

สถาปัตยกรรมศาสตร๑ 
 ติดตั้งปูายห๎ามจอดตลอดแนว ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณหน๎าไปรษณีย๑ 
 ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอด บริเวณด๎านหลังอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 ติดตั้งปูายจราจรประชาสัมพันธ๑บอกทาง ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแตํประตูงามวงศ๑วาน 1 

จนถึงแยกสิ่งทอ   
 ติดตั้งปูายห๎ามจอดตลอดแนว ถนนไพฑูรย๑ อิงคสุวรรณ ขาเข๎า  จนถึงหน๎าคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร๑ 
 ติดตั้งประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอดตลอดแนว บริเวณโรงเรียนสาธิตเกษตร ด๎านข๎างคณะ

ศึกษาศาสตร๑ 
 ติดตั้งปูาย ห๎ามจอด 05.00-17.00 น. ฝุาฝืนล็อกล๎อปรับ 500 บาท  ถนนจันทรสถิตย๑ 

บริเวณ โค๎งส านักพิพิธภัณฑ๑ และบริเวณหน๎าคณะเศรษฐศาสตร๑ 
 ทาสีเสาติดตั้งปูาย จ านวน 8 ต๎น บริเวณถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ ตั้งแตํแยกคณะประมงจนถึง

หน๎าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 
 ติดตั้งปูายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล๎อม ศูนย๑วิจัยนิวเคลียร๑เทคโนโลยี ศูนย๑การ

เรียนรู๎ธรรมชาติวิทยาประมง บริเวณทางเข๎าคณะประมง 
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 ติดตั้งปูายบอกทางคณะสิ่งแวดล๎อม 
 ติดตั้งปูายบอกทางอาคารเทพศาสตร๑สถิตย๑ 
 ติดตั้งปูายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล๎อม สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ๑

อาหาร อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารจอดรถบางเขน บริเวณแยก 50 ปี 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. โครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  

ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ๑โสตทัศนูปกรณ๑อาคารเรียนสํวนกลาง โดยได๎รับจัดสรรงบประมาณแผํนดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน  คําครุภัณฑ๑ รายการโครงการติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ 
จ านวน 24 เครื่อง ในวงเงิน 1,557,600 บาท  เบิกจํายจริงเป็นเงิน 898,800 บาท คงเหลือเป็นเงิน 658,800 
บาท  (เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2557)  โดยด าเนินการติดตั้งแล๎วที่อาคารศูนย๑เรียน
รวม 1 จ านวน 10 เครื่อง และอาคารศูนย๑เรียนรวม 3 จ านวน  14  เครื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบด:ี              31 
 

3. โครงการปรับปรุงชั้นที่ 1 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มีวัตถุประสงค๑เพ่ือที่จะใช๎เป็นที่อํานหนังสือ 
และท ากิจกรรมนอกห๎องเรียนส าหรับนิสิต โดยด าเนินการติดตั้งฝูาเพดาน วัสดุบุผิวและผนังอลูมิเนียม ติดตั้งระบบ
เมนไฟ ดวงโคม และติดตั้งระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยฯ ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 
6,380,000 บาท 

 
 
 

 

             
 

 
4.  โครงการจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารจอดรถวิภาวดี ส าหรับนิสิตนั่งอํานหนังสือ และท ากิจกรรม 

คือ โต๏ะ จ านวน 55 ตัว และเก๎าอ้ี จ านวน 220 ตัว ใช๎เงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 279,539.50 บาท  
 

            
 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพือ่การพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 

โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 
  

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ให๎บริการเผยแพรํข๎อมูลโครงการวิทยาเขตสี เขียว  KU GREEN 
CAMPUS โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือแก๎ไขปัญหาโลกร๎อนและลดมลพิษ และเป็นศูนย๑เรียนรู๎ให๎ นิสิต บุคลากร และ
ผู๎สนใจเข๎าศึกษาดูงานทั้งหนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอก นอกจากนั้น ยังสามารถชํวยในการจัดการบริหาร
จัดการขยะ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะส าหรับการจัดเก็บและขนไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของกรุงเทพมหานคร และ
มลพิษภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี ซึ่งมีการโครงการตําง ๆ จ านวน 8 
โครงการ ประกอบด๎วย 

1. โครงการสถานีผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  เพ่ือชํวยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน โดยการรับบริจาค
น้ ามันพืชใช๎แล๎วจากร๎านค๎าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  และน าน้ ามันพืชใช๎แล๎วมาผลิตเป็นน้ ามัน  
ไบโอดีเซล ด๎วยเครื่อง KUB-200 เพ่ือใช๎กับรถยนต๑สํวนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อีแต๐น) 
เป็นต๎น 

2. โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เพ่ือสํงเสริมการใช๎จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และชํวยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม๎เครื่องยนต๑ และยังเป็นการออก
ก าลังกายแกํนิสิตและบุคลากร ให๎มีสุขภาพที่ดีข้ึน 

   -  โครงการจักรยาน KU GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เป็นโครงการที่รณรงค๑ให๎
นิสิต บุคลากร ได๎ใช๎รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน 
ลดภาวะโลกร๎อน ลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ กอปรกับเป็นการบริหารจัดการ
ให๎เกิดความปลอดภัยแกํรถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได๎บริหารจัดการโดยด าเนินการจัดที่จอด
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รถจักรยาน ภายใน มก. ได๎แกํ ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ๑วาน 2 ประตูงามวงศ๑วาน 1 ประตูวิภาวดี ลานจอด
รถหอประชุม โดยท าที่จอดรถ ติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสวํางและจ๎างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 
ชั่วโมง เป็นโครงการตํอเนื่องโดยเริ่มด าเนินการในปี 2551  เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน  ปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยฯ ได๎รับการสนับสนุนจักรยาน ใน “โครงการจักรยานพ่ีให๎น๎อง” จ านวน 610 คัน ๆ ละ 2,300 บาท 
เป็นเงิน 1,403,000 บาท เพ่ือมอบให๎กับนิสิตยืมใช๎ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ๑วาน 1 ประตูงามวงศ๑วาน 3 
และประตูวิภาวดีรังสิต และนิสิตชมรมตําง ๆ  

 

  
 

  
นอกจากนั้น ยังมีการจัดการจราจรส าหรับจักรยานถนนตําง ๆ  อาทิ ถนนระพีสาคริก ถนนชูชาติก าภู  

แยกอาคารกิจกรรมนิสิต(ตึก 8) ถึง แยกหอพักชายที่ 14 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และให๎เกิดความปลอดภัย
ตํอนิสิต บุคลากร และผู๎ใช๎จักรยาน  
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3. โครงการคลองสวยน้ าใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรน้ าบริเวณ       

คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด๎วยวิธีการทางกายภาพ เชํน การใช๎เครื่องตีน้ าเพ่ิมออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชใน    
คูคลอง เป็นต๎น ทางชีวภาพ ได๎แกํ การใช๎น้ าหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ าชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  และการจัดการทางสังคม ได๎แกํ โครงการจิตอาสาตํางๆ และการประสานความรํวมมือ
กับหนํวยงานตํางๆ เพ่ือให๎เกิดมีสํวนรํวมในการดูแลทรัพยากรน้ าในมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่อง 

4. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร  เพ่ือเป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร  ท าให๎ลด
ปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎ โดยสํวนหนึ่งจะมีการติดตั้งกลํองฝึกคัดแยกขยะ  รีไซเคิล 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให๎กับนิสิต และบุคลากร ให๎มีการคัดแยกขยะท าให๎ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
ได๎ดีมากยิ่งขึ้น 

5. โครงการโรงผลิตน้ าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพ่ือเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยน ามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการท าน้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ าชีวภาพ โดยน าการน า
น้ าหมักชีวภาพมาใช๎ในการบ าบัดน้ าเสียบริเวณคูคลองตํางๆ ในโครงการคลองสวยน้ าใส สํวนกากที่เหลือจากการหมัก
น าไปฝังกลบในโครงการกลํองคอนกรีตก าจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ท าเป็นปุ๋ย ส าหรับใช๎ในบ ารุงรักษาปลูก
ต๎นไม๎ตํอไป 

6. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่งเดิมมี
การน าเศษกิ่งไม๎และใบไม๎ด๎วยการฝังกลบ ปัจจุบันมีการน าเศษกิ่งไม๎ยํอยและเศษใบไม๎ท าเป็นปุ๋ยใช๎ส าหรับการ
บ ารุงรักษาต๎นไม๎ในบริเวณสวนตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการใช๎วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

7. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  เป็นโครงการสํงเสริมให๎นิสิต 
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให๎ใช๎บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให๎บริการอาคารจอดรถตามประตูตํางๆ 
เพ่ือเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช๎รถยนต๑สํวนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑มา ใช๎
บริการรถสาธารณะแทน  

8. โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือเป็นการบริหารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร๎าน และเป็นแหลํงให๎ความรู๎และแหลํงวิจัยให๎กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช๎ประโยชน๑ของปุ๋ยน้ าที่ได๎จากโครงการฯ  
 

 กลําวโดยสรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎ด าเนินการโครงการแก๎ไขปัญหาโลกร๎อนและลด
มลพิษ จ านวน 8 โครงการ ดังที่กลําวมาข๎างต๎น  นอกจากนั้น ยังมีการให๎บริการทางวิชาการ เกี่ยวกับให๎นิสิต 
บุคลากร และผู๎สนใจมาศึกษาดูงาน และมีผลการด าเนินงานที่กํอให๎เกิดประโยชน๑และประหยัดคําใช๎จํายให๎กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ดังนี้ 

1. งานบริการทางวิชาการ มีการบริการทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากร นิสิต และผู๎สนใจเข๎าศึกษาดูงาน
ศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ทั้งหนํวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และตํางประเทศ ดังนี้ 
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ว/ด/ป ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผู้เข้า 

ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน 

จ านวน 
(คน) 

 1.หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 3 ต.ค. 56 - โรงบ าบัดน้ าเสียกลาง มก. อาจารย๑ 
และนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 

27 
 

17 ต.ค. 56 - สถานีผลติไบโอดีเซล มก.   
- การจัดการขยะรไีซเคลิครบวงจร 
- สถานีผลติแก๏สชีวภาพ มก. 
- คลองสวยน้ าใส มก. 
- ผลิตน้ าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับ
ครัวเรือน 
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย 

นักศึกษา/ 
นักเรียน 

ชุมนุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มก. 

120 

13 ก.พ. 57 - สถานผีลติไบโอดีเซล มก.   
 

นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร๑ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร๑ มก. 

2 

25 ก.พ. 57 - โรงบ าบัดน้ าเสียกลาง มก. 
 

นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร๑ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร๑ มก. 

3 

28 ก.พ. 57    - สถานีผลติไบโอดีเซล มก.   
 

นักศึกษา คณะวนศาสตร๑ 
ภาควิชาอนุรักษ๑วิทยา มก. 

7 

 รวม  159 
 2. หน่วยงานภายในประเทศ  

15 ต.ค. 56 - สถานีผลติไบโอดีเซล มก.   
 

ผู๎ปกครอง โรงเรียนสาธิตแหํง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 

5 

15 มิ.ย.57 - สถานีผลติไบโอดีเซล มก.   นักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2 
11 พ.ย. 57 - สถานีผลติไบโอดีเซล มก.   

 
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ ม.

ธรรมศาสตร๑ 
2 

16 ธ.ค. 57 - สถานีผลติไบโอดีเซล มก. 
- สถานีผลติแก๏สชีวภาพ มก. 
- โรงบ าบัดน้ าเสียกลาง มก. 

อาจารย๑ และ
นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 31 

29 ม.ค. 57 - สถานีผลติไบโอดีเซล มก. นักศึกษา มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา๎พระ
นครเหนือ 

2 

11 ก.พ. 57 - สถานีผลติไบโอดีเซล มก.   
- สถานีผลติแก๏สชีวภาพ มก. 
 

คณะผู๎บริหาร ผู๎บริหารเทศบาลนคร    เกาะสมุย 
/ส านักการชํางองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดภูเก็ต/ผูป๎ระกอบวิชาชีพ

ด๎านผังเมือง 

9 

 รวม 51 
 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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นิสิต ภาควชิา วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มก. น านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข๎ารํวมกิจกรรม  
ภายในประเทศ 

   
 
 

 
 
 

นิสิต อาจารย๑ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข๎าศึกษาดงูาน 
 
 

 
 
 

  
 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร๑ น าคณะผู๎บริหารเทศบาลนครเกาะสมุย  
ส านักการชํางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดภูเก็ตและผูป๎ระกอบวิชาชีพดา๎นผังเมืองเข๎าศึกษาดูงาน 

 
 
 

 
 

  
 

 

นิสิต สาขาวชิา เศรษฐศาสตร๑เกษตร  คณะเศรษฐศาสตร๑ มก. เข๎าศึกษาดูงานระบบบ าบัดน้ าเสยีสํวนกลาง มก. 
 

2. ผลการด าเนินงานของโครงการ สืบเนื่องจากการบริหารจัดการและด าเนนิการในโครงการวิทยาเขตสีเขียว 
KU GREEN CAMPUS ทั้ง 8 โครงการ มีผลการด าเนนิงานดังนี้ 
 

โครงการ/ ผูร้ับผดิชอบ 
จ านวน      

ผู้มาศกึษาดู
งาน 

ผลการด าเนนิงาน 

1. สถานีผลิตน้ ามันไบโอดีเซล มก. พรณรงค๑  รุํงกรุด 168  ผลิตไบโอดีเซล 3,260 ลิตร 
       1.1 วัตถุดิบในการผลิต (น้ ามันพืชใช๎แล๎ว) งานยานพาหนะ  2,131 ลิตร 
       1.2 จํายแลกเปล่ียน 50%   230 ลิตร 
2. การใช๎รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน วรชิต  สุวรรณประสาท 32 ใช๎น้ ามันไบโอดีเซล 3,672 ลิตร 
       2.1 รถโดยสารสวัสดิการ (รถราง) 24 คัน 
       2.2 รถสํวนกลาง (รถอีแต๐น 4 คัน) 

งานยานพาหนะ 
 

  - รถรางสวัสดิการ  2,413 ลิตร 
  - รถอีแต๐น   1,259 ลิตร 

3. จักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY 
COMMUNITY 

ประเพลิน  เกษมโอภาส 
งานรักษาความปลอดภัย 

 
0 

จ านวนผู๎ใช๎บริการยืมรถจักรยาน 0 ครั้ง 
(จักรยานช ารุดหมด) 

4. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร สมเจตน๑ จักษุรัตน๑ 120 2,379,884 กิโลกรัม 
รวม 1,378.60 กิโลกรัม 
     - กระดาษ 102.80 กิโลกรัม 
     - พลาสติก 797 กิโลกรัม 
     - โลหะ 71 กิโลกรัม 
     - ขวดแก๎ว 407.2 กิโลกรัม 

       4.1 ขยะรวมจาก 43 จุดเก็บ งานสวนและรักษาความ
สะอาด 

 
       4.2 ขยะรีไซเคิล 
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n=149 

โครงการ/ ผูร้ับผดิชอบ 
จ านวน      

ผู้มาศกึษาดู
งาน 

ผลการด าเนนิงาน 

5. โรงผลิตน้ าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับครัวเรือนจาก
ขยะสด  

มานพ  ชีวะเจริญ 
 

120  

       5.1 วัตถุดิบท่ีใช๎ (ขยะสด อาทิ เศษผัก ผลไม๎) 
งานสวนและรักษาความ

สะอาด 
 350 กิโลกรัม 

       5.2 น้ าหมักชีวภาพ EM, พด.6   1,400 ลิตร 
6. ปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วราคม  ยิ้มน๎อย 120  
       6.1 วัตถุดิบท่ีใช๎ในการผลิต (ใบไม๎,เศษหญ๎า,ฟาง) งานสวนและรักษาความ

สะอาด 
 

ปุ๋ยหมักที่ได๎  74,252 กิโลกรัม 

7. คลองสวยน้ าใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประพันธ๑  บุญโปรํง 120 
 

       7.1 ใช๎น้ าหมักชีวภาพ พด.๖ บ าบัดน้ าเสีย งานสวนและรักษาความสะอาด  1,400 ลิตร 
       7.2 ใช๎เครื่องเติมอากาศ   13 เครื่อง 
       7.3 ท าแพปลูกไม๎น้ า   8 แพ 
       7.4 ติดต้ังน้ าพุ   1 จุด 
8.สถานีผลิตแก๏สชีวภาพ  มยุรี  เมืองมุงคุณ 152 

 
       8.1 เศษอาหารท่ีใช๎ในการผลิต(เปลือกผลไม๎) งานรักษาความปลอดภัย  24,167 กิโลกรัม 
       8.2 ปุ๋ยน้ าท่ีได๎จากการหมัก    17,130 ลิตร 
       8.3 ปริมาณแก๏สท่ีใช๎ประโยชน๑   315.052 ลูกบาศก๑ลิตร 
* ผู๎รวบรวมข๎อมูล   
    นายกิติศักดิ์  เสพศิริสุข  (งานสวนและรักษาความสะอาด)  
** ข๎อมูลเพิ่มเติม โทร 02-9428981-5  เบอร๑ภายใน  1574 ตํอ 767 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
 1.1 ข๎อมูลความสนใจของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในโครงการตําง ๆ  ภายใต๎โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1-1 และภาพท่ี 1-1  
 

ตารางท่ี 1-1 แสดงจ านวนและคําร๎อยละความสนใจในโครงการตํางๆ 
 

โครงการ* ความสนใจ 
จ านวน ร้อยละ 

1. โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. 122 81.88 
2. โครงการจักรยาน มก. (KU-BIKE) 41 27.52 
3. โครงการคลองสวยน้ าใส 55 36.91 
4. โครงการผลิตน้ าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับ   ครัวเรือน

จากขยะสด 
40 26.85 

5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย 59 39.60 
6. โครงการสํงเสริมการใช๎รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ๑  พลังงาน 50 33.56 
7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 54 36.24 
8. โครงการสถานีแก๏สชีวภาพ มก. 30 20.13 
 

* ตอบได๎มากกวํา 1 โครงการ 
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จากตารางที่ 1-1 พบวําผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํวนใหญํมีความสนใจในโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. 
มากที่สุดรองลงมาคือโครงการ ปุ๋ยหมักในสวนสวย คิดเป็นร๎อยละ 81.88 และ 39.60 ตามล าดับ และโครงการที่
ได๎รับความสนใจน๎อยสุด คือโครงการสถานีผลิตแก๏สชีวภาพ มก.คิดเป็นร๎อยละ 20.13 
 

1.2 เพศ 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-2  

ตารางท่ี 1-2 แสดงจ านวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านเพศ   
เพศ จ านวน ร้อยละ 

เพศชาย  66 44.30 

เพศหญิง  83 55.70 

รวม 149 100.00 
 

จากตารางที่ 1-2 พบวํา ผู๎เข๎าศกึษาดูงานสํวนใหญํเป็นหญิงมี จ านวน 83 คน คิดเป็น     ร๎อยละ 55.70 ที่เหลือ
เป็นเพศชาย จ านวน 66 คน คดิเป็นร๎อยละ 44.30 
 

1.3 อายุ 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอายุ ปรากฏผลดัง 

ตารางที่1-3 และภาพที่ 1-3 
ตารางท่ี 1-3 แสดงจ านวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากวํา 20 ปี  120 80.54 

21-30  ปี  24 16.11 

41-50  ปี  2 1.34 

51-60  ปี  3 2.01 

รวม 149 100.00 
 

จากตารางที่ 1-3 พบวํา ผู๎เข๎าศกึษาดูงาน สํวนใหญํมีอายุต่ ากวํา 20 ป ีจ านวน 120 คน    คิดเป็นร๎อยละ 80.54  
รองลงมา อยูํในชํวงอายุ 21-30 ปี จ านวน 24 คน  คิดเป็นรอ๎ยละ 16.11  

1.4 อาชีพ 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอาชีพ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-4 และ

ภาพที่ 1-4 
 

ตารางท่ี 1-4 แสดงจ านวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน  136 91.28 

เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  10 6.71 

อาจารย๑/ธุรกิจสํวนตัว  3 2.01 

รวม 149 100.00 
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จากตารางที่ 1-4 พบวํา ผู๎เข๎าศกึษาดูงาน สํวนใหญํมีอาชีพเป็น นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน จ านวน 136 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 91.24 รองลงมา เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.71 สวํนที่เหลือประกอบอาชีพเป็น 
ผู๎ประกอบการ/เจ๎าของกิจการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.01 

 

1.5 ระดับการศึกษา 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านระดับการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 1-

5 และภาพที่ 1-5 
 

ตารางท่ี 1-5 แสดงจ านวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากวํามัธยมศึกษา  1 0.67 

มัธยมศึกษา  142 95.30 

ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  6 4.03 

รวม 149 100.00 
 

จากตารางที่ 1-5 พบวํา ผู๎เข๎าศกึษาดูงาน สํวนใหญํมีระดับการศึกษาอยูํชํวงมัธยมศึกษา จ านวน 142 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 95.30 รองลงมาอยูํในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท จ านวน 6 คน  คิดเป็นร๎อยละ 4.03 และ ระดับการศึกษาของผู๎
เขา๎ศึกษาดูงานต่ ากวํามัธยมศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็น ร๎อยละ 0.67 

1.6 การทราบข๎อมูลการประชาสัมพันธ๑ศูนย๑การเรียนรู๎ฯ 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการ 

ฯ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-6 และภาพที่ 1-6 
ตารางท่ี 1-6 แสดงจ านวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑ 
                  โครงการ ฯ 

การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ* จ านวน ร้อยละ 

มีผู๎แนะน า  73 48.99 

วิทยุหรือโทรทัศน๑  5 3.36 

อินเทอร๑เน็ต  64 42.95 

สื่อหรือสิ่งพิมพ๑  13 8.72 

* ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
จากตารางที่ 1-6 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงาน สํวนใหญํทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการ ฯโดยผํานทางผู๎แนะน า 

จ านวน 73 คน  คิดเป็นร๎อยละ 48.99 รองลงมาทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการ ฯ จากทางอินเทอร๑เน็ต  จ านวน 64 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 42.95  สํวนการทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการฯ จาก สื่อหรือสิ่งพิมพ๑ 13  คน คิดเป็นร๎อยละ 8.72 
น๎อยสุดเป็นทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการฯ ทางวิทยุหรือโทรทัศน๑ จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.36  

 

1.7 การน าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน ากับบุคคลหรือองค๑กร 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านการน าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน ากับบุคคล

หรือองค๑กร ปรากฏผลดังตารางที่ 1-7 และภาพที่ 1-7 
 
 

n=149 
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ตารางที่ 1-7 แสดงจ านวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านการน าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน ากับบุคคล
หรือองค๑กร 

น าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน า* จ านวน ร๎อยละ 

นักเรียน/นิสิต  37 24.83 

เพ่ือน  98 65.77 

ญาติ พี่น๎อง  57 38.26 

ชุมชน  27 18.12 

เกษตรกร  13 8.72 

อ่ืนๆ  4 2.68 

* ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ 
จากตารางที่ 1-7 และ ภาพที่ 1-7 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงาน สํวนใหญํจะน าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน า ตํอโดยมี

กลุํมเปูาหมายมากที่สุด คือกลุํม เพ่ือนมีจ านวน 98 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.77  รองลงมากลุํมเปูาหมายใกล๎เคียงกัน คือ กลุํม
ญาติ พ่ีน๎อง และ กลุํม นักเรียน/นิสิต  โดยกลุํม ญาติพ่ีน๎อง  มีจ านวน 57 คน และกลุํม นักเรียน/นิสิต 37 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 38.26 และ 24.83 ตามล าดับ 
 

2. ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน 
ก าหนดเกณฑ๑การให๎คะแนนในการประเมินผลครั้งนี้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
จากเกณฑ๑การให๎คะแนนดังกลําว สามารถแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยได๎ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2-1 แสดงจ านวนและคําร๎อยละของผู๎เข๎าศึกษาดูงานจ าแนกตามระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. กํอนเข๎าศึกษาดูงานทาํนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยพีลังงานและสิง่แวดลอ๎มระดับชุมชน 

1 
(0.67) 

19 
(12.75) 

117 
(78.52) 

12 
(8.05) 

0 
(0) 

2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความ
เหมาะสม 

43 
(28.86) 

77 
(51.68) 

28 
(18.79) 

1 
(0.67) 

0 
(0) 

3. การถํายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร 
49 

(32.89) 
74 

(49.66) 
25 

(16.78) 
1 

(0.67) 
0 
(0) 

เห็นด๎วยน๎อยที่สุด ให๎คะแนน 1 คะแนน 
เห็นด๎วยน๎อย ให๎คะแนน 2 คะแนน 
เห็นด๎วยปานกลาง ให๎คะแนน 3 คะแนน 
เห็นด๎วยมาก ให๎คะแนน 4 คะแนน 
เห็นด๎วยมากที่สุด ให๎คะแนน 5 คะแนน 

คําเฉลี่ยระหวําง 1.00   ถึง  1.80  คะแนน หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
คําเฉลี่ยระหวําง 1.81   ถึง  2.60  คะแนน หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย 
คําเฉลี่ยระหวําง 2.61   ถึง  3.40  คะแนน หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง 
คําเฉลี่ยระหวําง 3.41   ถึง  4.20  คะแนน หมายถึง เห็นด๎วยมาก 
คําเฉลี่ยระหวําง 4.21   ถึง  5.00  คะแนน หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด 

n=149 
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ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด  มากที่สุด  มากที่สุด 
4. ทํานได๎รบัความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชมุชน 

36 
(24.16) 

103 
(69.13) 

10 
(6.71) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ทํานคาดวาํจะน าความรู๎ที่ไดร๎ับไปปรับใชป๎ระโยชน๑ได๎ 
51 

(34.23) 
85 

(57.05) 
13 

(8.72) 
0 
(0) 

0 
(0) 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 
32 

(21.48) 
82 

(55.03) 
32 

(21.48) 
3 

(2.01) 
0 
(0) 

7. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ๑เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อม 

36 
(24.16) 

69 
(46.31) 

44 
(29.53) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8.ความเหมาะสมของการให๎บริการและคอยอ านวยความ
สะดวกของเจ๎าหน๎าที ่

57 
(38.26) 

70 
(46.98) 

22 
(14.77) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ภาพรวมของโครงการทั้งหมดในการศึกษาดูงาน 
57 

(38.26) 
87 

(58.39) 
5 

(3.36) 
0 
(0) 

0 
(0) 

  

จากตารางที่ 2-1 แสดงจ านวนและคําร๎อยละของผู๎เข๎าศึกษาดูงานจ าแนกตามระดับความพึงพอใจ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชนกํอน
เข๎าศึกษาดูงาน จัดอยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 78.52  สํวนเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความ
เหมาะสมจัดอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 51.68 ความพึงพอใจผู๎เข๎าศึกษาดูงานในเรื่อง      การถํายทอดเนื้อหาและ
การบรรยายของวิทยากร จัดอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 49.66และมีความพึงพอใจในเรื่องได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน จัดอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 69.13  ความพึง
พอใจผู๎เข๎าศึกษาดูงานในเรื่องการน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ประโยชน๑ได๎ และความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การศึกษาดูงานจัดอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 57.05 และ 55.03 ตามล าดับ สํวนความเหมาะสมการจัดเตรียม
สถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมมีความพึงพอใจในเรื่องดังกลําวจัดอยูํในระดับมาก 
คิดเป็นร๎อยละ 46.31 ส าหรับความเหมาะสมของการให๎บริการและคอยอ านวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่ จัดอยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 46.98 และ ความพึงพอใจของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในภาพรวมทั้งหมด จัดอยูํในระดับมาก คิด
เป็นร๎อยละ 58.39 
 

ตารางที่ 2-2 แสดงคําเฉลี่ย ( X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ 
 

ประเด็นค าถาม X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กํอนเข๎าศึกษาดูงานทํานมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน 

3.06 0.483 ปานกลาง 

2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความเหมาะสม 4.09 0.706 มาก 

3. การถํายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร 4.15 0.711 มาก 

4. ทํานได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน 

4.17 0.569 มาก 
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5. ทํานคาดวําจะน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ประโยชน๑ได๎ 4.26 0.605 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 3.96 0.715 มาก 

7. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ๑เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อม 

3.95 0.733 มาก 

8.ความเหมาะสมของการให๎บริการและคอยอ านวยความ
สะดวกของเจ๎าหน๎าที่ 

4.23 0.691 มากที่สุด 

9. ภาพรวมของโครงการทั้งหมดในการศึกษาดูงาน 4.35 0.544 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (ไมํรวมข๎อ 1) 

* 

 

 

4.15 0.659 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู๎เข๎าศึกษาดูงานเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ข๎อ ประเด็นที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด ได๎แกํ ประเด็นความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมดของผู๎
เข๎าศึกษาดูงาน มีคําเฉลี่ย 4.35 รองลงมาเป็นประเด็นเรื่อง การน าความรู๎ที่ได๎ไปปรับใช๎ประโยชน๑ และ ความ
เหมาะสมของการให๎บริการและคอยอ านวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่มีคําเฉลี่ยใกล๎เคีย งกัน 4.26 และ 4.23 
ตามล าดับ สํวนประเด็นเรื่องความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชนของผู๎เข๎าศึกษา
ดูงานที่ได๎รับ และ การถํายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร มีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกัน 4.17 และ 4.15 
ตามล าดับ และ ประเด็นเรื่อง เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความเหมาะสม มีคําเฉลี่ย 4.09  สุดท๎าย
ประเด็นเรื่อง ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน และ เรื่องความเหมาะสมด๎านการจัดเตรียมสถานที่
และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ โดยมีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกัน  3.96 และ 3.95 ตามล าดับ 

 

สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินผลการศึกษาดูงานของ โครงการตํางๆ ที่กองยานด าเนินการภายใต๎โครงการวิทยาเขตสีเขียว สรุปได๎ดังนี้ 
 ผู๎ที่เข๎ามาศึกษาดูงานพร๎อมท าแบบสอบถามทั้งหมดมีจ านวน 149 คนผลการประเมินพบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํวน
ใหญํมีความสนใจในการเข๎าศึกษาดูงานของโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด ร๎อยละ 81.88 สํวนโครงการที่ได๎รับความ
สนในรองลงมาคือ โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย  และ โครงการคลองสวยน้ าใส ร๎อยละ 39.60 และ36.91    ผู๎เข๎าศึกษาดูงาน
ของโครงการฯ สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 55.70 และเป็นเพศชาย ร๎อยละ 44.30 อายุของผู๎เข๎าศึกษาดูงาน สํวนใหญํ
อายุต่ ากวํา 20 ปี  ร๎อยละ 80.54 รองลงมาอยูํในชํวงอายุระหวําง 21-30 ปีร๎อยละ 16.11  อาชีพสํวนใหญํของผู๎เข๎าศึกษา
ดูงานของโครงการ ฯ เป็นนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ร๎อยละ 91.28 รองลงมาเป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 6.71 
ระดับการศึกษาของผู๎เขา๎ศึกษาดูงานสํวนใหญํอยูํในระดับมัธยม ร๎อยละ 95.30 รองลงมาอยูํในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท ร๎อยละ 4.03 การทราบข๎อมูลการประชาสัมพันธ๑ของโครงการฯ สํวนใหญํมีผู๎แนะน าและจากทางอินเทอร๑เน็ต ร๎อยละ 
48.99 และ 42.95  ตามล าดับ การน าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน าตํอของ   ผู๎เข๎าศึกษาดูงาน สํวนใหญํจะน าความรู๎ที่ได๎ไปแนะน า 
เพ่ือน รองลงมาเป็นญาติพ่ีน๎อง ร๎อยละ 65.77 และ 38.26 ตามล าดับ 
 ในสํวนของข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงานหลังการเข๎าศึกษาดูงานผู๎เข๎าศึกษาดูงานได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชนเพ่ิมขึ้น สํวนความพึงพอใจในความเหมาะสมในเนื้อหา การบรรยายและ
เอกสารประกอบ ผู๎เข๎าศึกษาดูงานให๎ความส าคัญในเรื่องดังกลําวในระดับมาก (คําเฉลี่ย 4.09) สํวนความพึงพอใจตํอการ
ถํายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร ผู๎เข๎าศึกษาดูงานให๎ความส าคัญในเรื่องดังกลําวในระดับมาก (คําเฉลี่ย 4.15) 
ส าหรับ ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน    ผู๎เข๎าศึกษาดูงานให๎ความส าคัญใน
เรื่องดังกลําวในระดับมาก (คําเฉลี่ย 4.17) และ การน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ประโยชน๑ ผู๎เข๎าศึกษาดูงานให๎ความส าคัญใน
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เรื่องดังกลําวในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.26) สํวนความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน และ เรื่อง ความ
เหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  ผู๎เข๎าศึกษาดูงานให๎
ความส าคัญใน เรื่องดังกลําวในระดับมาก (คําเฉลี่ย 3.96 และ 3.95 ตามล าดับ)  สํวนความเหมาะสมของการให๎บริการ
และคอยอ านวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่ผู๎เข๎าศึกษาดูงานให๎ความส าคัญในเรื่องดังกลําวในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 
4.23)  สรุปโดยรวมแล๎วผู๎เข๎าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของการเข๎าศึกษาดูงานในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 
4.35)  
 

รางวัลโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 
 

การจัดอันดับ UI GreenMetric 2014 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎รํวมโครงการจัดอันดับ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จัดอันดับโดย University of Indonesia โดยเกณฑ๑การจัดอันดับได๎รับการก าหนด
ขึ้นอยูํกับข๎อมูลที่ได๎รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุํงมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุํงมั่นในการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเชํนการจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน, การจัดการการใช๎พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช๎ทรัพยากรน้ า, การ
จัดการระบบการขนสํงภายใน และการให๎การศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม  โดย UI GreenMetric มีแนวทางวํา 
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่จะผลิตผู๎น าประเทศรุํนใหมํในอนาคต จะต๎องรับผิดชอบด๎านสิ่งแวดล๎อมในด๎านตํางๆ ดังนั้นหวัง
วําผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีสํวนชํวยให๎สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด๎านตํางๆให๎ควบคูํกับการรักษา
สิ่ งแวดล๎อมอยํางยั่ งยืน และจะชํวยเปลี่ยนการด าเนินชีวิตของผู๎คนให๎มีสํวนรํวมในการใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติได๎อยํางรู๎คุณคํา  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ปี 2014 โดย UI จัด
อันดับมหาวิทยาลัยด๎านการอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อมเกณฑ๑การจัดอันดับ ดังนี้ 

1. Green Statistic : พ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย การจัดการสิ่งแวดล๎อม หลักสูตร การวิจัย การใช๎
พลังงานตํอปี  

2. Energy and climate change : กิจกรรมที่ชํวยลดพลังงาน ใช๎งานทดแทน เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
3. Waste : การจัดการขยะและระบบน้ าทิ้ง 
4. Water : การอนุรักษ๑การใช๎น้ า และการกักเก็บน้ า 
5. Transportation : การลดใช๎พาหนะยานยนต๑ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ติดอันดับที่  79  ของมหาวิทยาลัยโลก และอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย

ประเทศไทย อ๎างอิง:  http://greenmetric.ui.ac.id/ranking  
 

การประกวดจัดสวน นงนุชพัทยา คว้ารางวัลเหรียญทอง “เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ 2014 
ที่ประเทศอังกฤษ 

กองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่สํงบุคลากรเข๎ารํวมประกวดจัดสวน นงนุชพัทยา จ านวน 1 คน คือ 
นายระนินท๑  หอมหวน และได๎รับพระเกียรติจาก เอลิซาเบธ อะเล็กซานดรา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 
แหํงสหราชอาณาจักรอังกฤษ เสด็จฯชื่นชมการจัดสวนของประเทศไทย และคณะกรรมการตัดสินการจัดสวนได๎ตัดสิน
ให๎สวนนงนุชพัทยา ในนามของประเทศไทย ได๎รับรางวัลเหรียญทอง หรือ GOLD MEDAL เป็นปีที่ 5 ติดตํอกัน  

   
 

http://greenmetric.ui.ac.id/ranking
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรมเพื่อเชิดชู
ความเป็นไทยและน าพาสู่สากล 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให๎ผู๎บริหาร บุคลากร 
นิสิต มีสํวนรํวมเพ่ือสืบสาน อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทย นอกจากนั้นยังให๎บุคลากรเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทยในโครงการและกิจกรรมตําง ๆ 

 

กิจกรรมของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่จดัเอง 
 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
วันที่  26 ธันวาคม 2556  ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให๎บุคลากร              
ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน ตลอดจนได๎พัฒนา
ศักยภาพด๎านทักษะและเทคนิคในการให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน 112,480 
บาท มีบุคลากรเข๎ารํวม จ านวน  343 คน 

 
                                                                                   
 
 
 

 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

วันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2557  ณ อาคารหอประชุม มก.  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให๎บุคลากร ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สร๎างปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน 
ใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน 65,000 บาท มีบุคลากรเข๎ารํวม จ านวน   394 คน 

                                                                                 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรมส่วนกลางกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานและสนับสนุนการจัดงาน 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การจัดดอกไม๎ การจัดสวน
ตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับตกแตํงสถานที่บริเวณพิธี การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่สํวนกลาง
และอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบ ารุงรักษาอาคารพิธี การติดตั้งและซํอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑ การจัดท าปูายประชาสัมพันธ๑  การให๎บริการยานพาหนะกับฝุายตําง ๆ การ
ให๎บริการใช๎ห๎องประชุม อาคารจอดรถ  และงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย นอกจากนั้น ยังได๎จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนํวยงานสํวนกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด๎วย 
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 ๑. งานถวายผ้ากฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๕6  เพ่ือให๎บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู๎มีจิต
ศรัทธาได๎มีสํวนรํวม โดยเสด็จพระราชกุศลถวายแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร  พระ
อารามหลวง อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี และมีบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย 
 
   
 
 
  
 

๒.งานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจ าปี ๒๕๕6  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑จัดกิจกรรมเพ่ือน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคลแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แหํงพระมหากรุณาธิคุณ  
นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  วันที่  29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  

 
   
 
 
 
 

 3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
คณะผู๎บริหาร บุคลากร นิสิตรํวมใจถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย๑ปฏิญาณ  เพ่ือเป็นข๎าราชการที่ดี และพลังของ
แผํนดิน  เพ่ือถวายเป็นราชสักการะราชสดุดีแดํพระบาทสมเด็จ  พระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕6  และแสดงความจงรักภั กดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่รงมีตํอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑และปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต๑นานับปการ ณ ห๎องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ   
๕๐ ปี   

  
  
 
 
 
 
   

4. งานขอบคุณบุคลากร ประจ าปี ๒๕๕6  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดกิจกรรมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับ
ปีใหมํ เป็นการขอบคุณบุคลากรที่ได๎รํวมแรงรํวมใจกันปฏิบัติงานเพ่ือองค๑กร เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวําง
ผู๎บริหารและบุคลากร กิจกรรมตํางๆ ประกอบด๎วย ภาคเช้า: พิธีท าบุญตักบาตรอาหารแห๎งแดํพระสงฆ๑ บริเวณรอบ
สระน้ าหน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ภาคบ่าย: การแขํงขันกีฬาสีบุคลากร ภายในวิทยาเขตบางเขน “KU Sport Day : 
เกษตรศาสตร๑กลมเกลียว” บริเวณอาคารยิมเนเซียม ส านักการกีฬา ภาคค่ า: รํวมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ณ บริเวณ
รอบสระน้ าด๎านหน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
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5. งานเกษตรแฟร์  ประจ าปี ๒๕๕7   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  วิทยาเขตบาง เขน  

ศาสตราจารย๑ ดร. นิวัติ เรืองพานิช  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เปิดงานเกษตรแฟร๑  ประจ าปี 2557 
“เกษตรสร๎างสรรค๑ นวัตกรรมสร๎างเสริม” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557  ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ   
 

  
 
 
 
 
 

 6. พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕7   โดยมีคณะผู๎บริหาร นิสิต บุคลากร รํวมใจถวายพระพรชัยมงคล  ณ ห๎อง
ประชุม สุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี   
 

  
  
  
 
 
 
  

7. ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจ าปี ๒๕๕7  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต๑ในรั้วนนทรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต๑ หรือวันปีใหมํไทย  กิจกรรมประกอบด๎วย   พิธีแหํ
อัญเชิญพระพุทธชินสีห๑ พระประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ อัญเชิญพระพุทธชินสีห๑ ไว๎ ณ ปะร าพิธี บริเวณเสาธง
หน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี เพ่ือให๎ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย๑ บุคลากร นิสิต และประชาชน ได๎รํวมกันสรงน้ า
พระขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลต๎อนรับปีใหมํไทย  พิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแดํพระภิกษุสงฆ๑ และพิธีรดน้ าขอพร
บูรพาจารย๑อาวุโส   
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8. พิธีท าบุญบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี ๒๕๕7  เป็นกิจกรรมท าบุญกุศลเนื่องใน  วัน

ส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู๎บริหาร นิสิตและบุคลากร  รํวมท าบุญถวายภัตตาหารและถวายสังฆทานแดํ
พระสงฆ๑   

 
 

 
 
 
  

สนับสนุนการจัดงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ทีข่อความอนุเคราะห์ 
 

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการ อาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่  
การตกแต่งไมด้อกไม้ประดับบริเวณงานพิธี การบริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และงานอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยมีรายการดังนี้ 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/งานโครงการ สถานท่ีจัดงาน วันท่ีจัดงาน หนํวยงานท่ีขอ คําธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ งานสัมมนา “Performing Future” ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๓ ต.ค. ๕๖ 
บริษัท ยูโรเทคนิวทรีชั่น 

(ไทยแลนด๑) จ ากัด 
๑,๐๐๐ 

๒ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแกํอธิการบดี เนื่องใน
โอกาสได๎รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (Doctor 
“honoris causa” internationally 
recognized expert for contribution in 
the field of mechanics and dynamics of 
machines) 

ห๎องโถงอเนกประสงค๑ ชั้น ๑ 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๗ ต.ค. ๕๖ กองกลาง 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๓ งานอบรม e-learning ส าหรับผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๗ – ๑๑ 
ต.ค. ๕๖ 

ภาควิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร๑ 

๑,๐๐๐ 

๔ งาน  EXPERTS๔Asia – Kick-Off Meeting 
ภายใต๎กรอบความรํวมมือ 

ห๎องสุธรรม อารีกุล  
ห๎องประชุม ๑, ๒, ๓  

๑๖ – ๑๘ 
ต.ค. ๕๖ 

กองกลาง 
๑,๐๐๐ 

 Erasmus Mundus ห๎องประชุมก าพล อดุลวิทย๑  
และห๎องประชุมธีระ สูตะ
บุตรอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/งานโครงการ สถานท่ีจัดงาน วันท่ีจัดงาน หนํวยงานท่ีขอ คําธรรมเนียม 
(บาท) 

 งาน  EXPERTS๔Asia – Kick-Off Meeting 
ภายใต๎กรอบความรํวมมือ Erasmus Mundus 

ห๎องสุธรรม อารีกุล  
ห๎องประชุม ๑, ๒, ๓  
ห๎องประชุมก าพล อดุลวิทย๑  
และห๎องประชุมธีระ สูตะ
บุตรอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๑๖ – ๑๘ 
ต.ค. ๕๖ 

กองกลาง 

๑,๐๐๐ 

๕ งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินิสิต
เกํา บุคลากร และนิสิตผู๎ท าชื่อเสียงมาสูํ
มหาวิทยาลัย 

ห๎องโถงอเนกประสงค๑ ชั้น ๑  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ๒๔ ต.ค. ๕๖ กองกลาง 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๖ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
“East Asian Economic Symposium 
๒๐๑๓ Annual Conference”  

ห๎องโถงอเนกประสงค๑ ชั้น ๗  
อาคารปฏิบัติการ  
คณะเศรษฐศาสตร๑ 

๒๕ ต.ค. ๕๖ 
ภาควิชา 

เศรษฐศาสตร๑ 

๑,๕๐๐ 

๗ งานนิทรรศการท่ีเกี่ยวข๎องกับสมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ฯ 

คณะสัตวแพทยศาสตร๑ ๑ พ.ย. ๕๖ คณะสัตวแพทยศาสตร๑ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๘ งานเกษตรแฟร๑เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ๑ บริเวณหอประชุมใหญํ ๒ – ๙ 
พ.ย. ๕๖ 

กองกลาง ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๙ งานแขํงขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณ
วลัยลักษณ๑ เน่ืองในโอกาสครบรอบปี ท่ี ๓๕ 
 

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ๑  
ส านักการกีฬา 

๘ – ๑๐ และ
๑๖ – ๑๗ พ.ย.

๕๖ 

สระจุฬาภรณวลัย
ลักษณ๑  ส านักการกีฬา 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๑๐ งานโครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง การวาง
ยาสลบและการแก๎ไขความปวดในสัตว๑เลี้ยง  

คณะสัตวแพทยศาสตร๑   ๑๐ พ.ย. ๕๖ คณะสัตวแพทยศาสตร๑ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๑๑ งานแสดงมุทิตาจิต แกํสมาคมชมรม มก. 
อาวุโส ท่ีมีอายุครบ ๘๐ ปีขึ้นไป 

ห๎องโถงจัดเลี้ยง ชั้น ๑ 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๑๕ พ.ย. ๕๖ ชมรม มก. อาวุโส ยกเวน๎ 
คําธรรมเนียม 

๑๒ งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Green 
Aggie: The ๑st International Conference 
on Natural Products in Agriculture 

ตึกวชิรานุสรณ๑  
คณะเกษตร 

๑๗ – ๒๒ 
พ.ย. ๕๖ 

ภาควิชาโรคพืช 
คณะเกษตร 

๑,๐๐๐ 

๑๓ งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ ใน
ชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต ท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑” 

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๒๑ – ๒๒ 
พ.ย. ๕๖ 

กองบริการการศึกษา ๑,๐๐๐ 

๑๔ งานโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งท่ี ๗ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจ าปี ๒๕๕๖  

ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๒๒ พ.ย. ๕๖ ส านักงานประกัน
คุณภาพ 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๑๕ งานเทศน๑มหาชาติถวายพระกุศลแดํ สมเด็จ
พระสังฆราชา 

หอประชุมใหญํ ๒๒ – ๒๓ 
พ.ย. ๕๖ 

ชมรมดนตรีไทย มก. ๑,๐๐๐ 

๑๖ งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด หอประชุมใหญํ ๒๙ พ.ย. ๕๖ กองกลาง ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๑๗ งานโครงการเดินและวิ่งมินิมาราธอน
ศึกษาศาสตร๑ มก. ครั้งท่ี ๒๒ 

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 

๓๐ พ.ย. ๕๖ คณะศึกษาศาสตร๑ ยกเว๎น
คําธรรมเนียม 

๑๘ งานพิธีถวายสัตย๑ปฏิญาณ ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๓ ธ.ค. ๕๖ กองการเจ๎าหน๎าท่ี   ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๑๙ งานโครงการอบรม“การเตรียมความพร๎อม
ส าหรับการท างาน” ให๎แกํนิสิต มก.บางเขน  

ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
 

๔ ธ.ค. ๕๖ กองกลาง ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๒๐ งานพิธีเปิดปูายอาคารวิฑูรย๑ หงส๑สุมาลย๑ คณะวิทยาศาสตร๑ ๑๒ ธ.ค. ๕๖ ภาควิชาฟิสิกส๑ คณะ
วิทยาศาสตร๑ 

๑,๐๐๐ 

๒๑ งานวันคล๎ายวันสถาปนาคณะเทคนิค 
การสัตวแพทย๑ และครบรอบ ๒๐ ปี คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย๑  

คณะเทคนิคการสัตวแพทย๑   ๑๖ ธ.ค. ๕๖ คณะเทคนิค 
การสัตวแพทย๑ 

๑,๓๐๐ 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/งานโครงการ สถานท่ีจัดงาน วันท่ีจัดงาน หนํวยงานท่ีขอ คําธรรมเนียม 
(บาท) 

๒๒ งานน าเสนอผลงานโครงการพัฒนาปรับปรุง
งานของส านักงานอธิการบดี   

ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๑๗ ธ.ค. ๕๖   ส านักงานอธิการบดี  
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
พัฒนาการปฏิบัติ

ราชการ   

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๒๓ งานพิธีเปิดห๎องอํานหนังสือและกิจกรรมนิสิต  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต   ๑๘ ธ.ค. ๕๖ งานบริหาร 
กลุํมงานอาคารพิเศษ   

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๒๔ งานโครงการกีฬา สานสัมพันธ๑เพ่ือนบ๎าน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจ าปี ๒๕๕๖  

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๒๑ ธ.ค. ๕๖ ส านักการกีฬา ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๒๕ งานขอบคุณบุคลากร ประจ าปี ๒๕๕๖   ลานกิจกรรม  
อาคารเทพศาสตร๑สถิตย๑ 

๒๕ ธ.ค. ๕๖ กองกลาง ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๒๖ งานโครงการแขํงขันกีฬาเพื่อสุขภาพของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
วิทยาเขตบางเขน ประจ าปี ๒๕๕๖ 

อาคารยิมเนเซียม  
ส านักการกีฬา 

๒๕ ธ.ค. ๕๖ ส านักการกีฬา ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๒๗ งานวันนักกีฬาพบอธิการบดี อาคารยิมเนเซียม  
ส านักการกีฬา 

๑๑ ม.ค. ๕๗ ส านักการกีฬา   ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๒๘ งานคืนสูํเหย๎าศิษย๑เกําภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว ครั้งท่ี ๒ 

ลานระหวํางอาคาร ๒ และ
อาคาร ๓ คณะศึกษาศาสตร๑   

๑๘ ม.ค. ๕๗   ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ

แนว 
คณะศึกษาศาสตร๑   

๑,๐๐๐ 

๒๙ งานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๑๘ ม.ค. ๕๗   สหกรณ๑ออมทรัพย๑ มก. ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๓๐ งานพิธีเปิด Climate Change Data Center  ห๎อง ๙๙๐๗ ชั้น ๙  
อาคารบุญสม สุวชิรัตน๑   

๒๔ ม.ค. ๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ๑,๐๐๐ 

๓๑ งานประชุมใหญํสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๖   ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๒๙ ม.ค. ๕๗ สหกรณ๑ออมทรัพย๑ มก. ๑,๐๐๐ 

๓๒ งานคืนสูํเหย๎า (Home Coming Day) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  

อาคารพุทธเกษตร   ๑ ก.พ. ๕๗   ชมรมพุทธศาสตร๑ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๓๓ งานการประชุมวิชาการ ครั้งท่ี ๕๒ ห๎องรวงข๎าว อาคารวชิรา
นุสรณ๑ 

๔ – ๗ ก.พ. 
๕๗ 

กองบริการการศึกษา 
ส านักทะเบียนฯ 

ยกเว๎น
คําธรรมเนียม 

๓๔ งานกิจกรรมงานแสดงพัฒนาการเด็ก  อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๗ ก.พ. ๕๗ โรงเรียนอนุบาล     
คหกรรมศาสตร๑   

๑,๐๐๐ 

๓๕ งานโครงการสัมมนาเพิ่มรายได๎ด๎วยพลังงาน
ชุมชน “รํวมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน
วุฒิสภา”   

ห๎องประชุมธีระ สูตะบุตร 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๑๓ ก.พ. ๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร๑   ๑,๐๐๐ 

๓๖ งานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วิทยาเขตบางเขน   

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๑๙ ก.พ. ๕๗ กองกิจการนิสิต   ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๓๗ งานโครงการแขํงขันยิงธนู “เกษตรศาสตร๑โอ
เพํน” ครั้งท่ี ๑๕ ประจ าปี ๒๕๕๗  

สนามรักบี้ ๒๑ – ๒๓  
ก.พ. ๕๗ 

ส านักการกีฬา   
 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๓๘ งานประชุมวิชาการนานาชาติ KU – UT 
Student Symposium ๒๐๑๔  ในหัวข๎อ 
Green Agricultural and Processing 
Technology for Sustainable Agriculture  

อาคารวชิรานุสรณ๑ ๒๔ ก.พ. ๕๗ คณะเกษตร ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๓๙ งานสัมมนานานาชาติ IMPAC-T 
International Symposium  
 

หอประชุม ชั้น ๒  
อาคารนานาชาติ(อาคาร ๗) 

๖ – ๗  
มี.ค. ๕๗ 

คณะวิศวกรรมศาสตร๑   ๑,๐๐๐ 
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กิจกรรม/งานโครงการ สถานท่ีจัดงาน วันท่ีจัดงาน หนํวยงานท่ีขอ คําธรรมเนียม 
(บาท) 

๔๐ งาน “๔๐ ปี คืนสูํเหย๎าสังคมศาสตร๑ 
แดนขจี” 

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๘ มี.ค. ๕๗ สมาคมศิษย๑เกํา 
คณะสังคมศาสตร๑ 

๗๕๐ 

๔๑ งานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  “สมาธิเบ้ืองต๎นกับการ
ท างาน” ให๎กับบุคลากรส านักบริการ
คอมพิวเตอร๑ 

ห๎องโถง ชั้น ๑ อาคารส านัก
บริการคอมพิวเตอร๑ 

๙ มี.ค. ๕๗ ส านักบริการ
คอมพิวเตอร๑   

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๔๒ งานโครงการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต
ชั้นปีท่ี ๔  ภายใต๎ชื่อโครงการ “Biot Fun Fair 
For Future ครั้งท่ี ๔” 

ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

๒๐ – ๒๑  
มี.ค. ๕๗ 

ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๔๓ งานประชุมใหญํสามัญประจ าปี ๒๕๕๖ และพิธี
มอบโลํนิสิตเกําดีเดํน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

หอประชุมใหญํ มก.   ๒๑ มี.ค. ๕๗ สมาคมนิสิตเกํา มก.   ๓๕๐ 

๔๔ งานนิทรรศการสาขาการถํายทอดเทคโนโลยี
เพื่อสํงเสริมอาชีพเน่ืองในงานเกษตรแฟร๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

อาคารวิทยบริการ   ๒๒ – ๓๐ มี.ค. 
๕๗ 

ส านักสํงเสริมและ
ฝึกอบรม 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๔๕ งานพิธีท าบุญในโอกาสครบรอบปีท่ี ๒๙ คณะศึกษาศาสตร๑ ๒๙ มี.ค. ๕๗ คณะศึกษาศาสตร๑   ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๔๖ งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ห๎องประชุมสุธรรมอารีกุล ๒  เม.ย. ๕๗ กองกลาง ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๔๗ งาน”ครอบครัวสุขสันต๑ วันสงกรานต๑”ประจ าปี 
๒๕๕๗   

ห๎องประชุมชั้น  ๒  อาคาร
นานาชาติ 

๑๑  เม.ย. ๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ๑,๐๐๐   

๔๘ งานสืบสานประเพณีสงกรานต๑ในรั้วนนทรี อาคารสารนิเทศ  ๕๐ ปี ๑๑  เม.ย. ๕๗ กองกลาง ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๔๙ งานท าบุญอาคารบรรเจิดคติการเพื่อเป็นสิริ
มงคลแกํคณาจารย๑บุคลากร และนิสิตสาขา
พัฒนาสังคม 

อาคารบรรเจิด ๑๙ เม.ย. ๕๗ สาขาพัฒนาสังคม คณะ
สังคม 

 

อาสนะ ๙๐ 
รถบรรทุก
การเกษตร  

๓๐๐ 
๕๐ งานสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมฯ ประจ าปี  

๒๕๕๗  
ห๎องประชุม๐๔๑๐ ชั้น ๔ 
อาคารชูชาติก าภูอาคาร ๑๔ 

๒๘ พ.ค. ๕๗ คณะวิศวกรรมฯ ๑,๐๐๐   

๕๑ งานกิจกรรม “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมํ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗” 

อาคารปฏิบัตการ ๕ คณะ
เศรษฐศาสตร๑ 

๑ มิ.ย. ๕๗ คณะเศรษฐศาสตร๑ ๑,๐๐๐   

๕๒ งานจัดนิทรรศการงาน “วันข๎าวและชาวนา
แหํงชาติประจ าปี  ๒๕๕๗” 

กรมการข๎าว ๓–๕ มิ.ย. ๕๗ ส านักบริการวิชาการ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๕๓ งานแขํงขันวํายน้ าเยาวชนระหวํางสโมสร
ประจ าปี  ๒๕๕๗  ชิงถ๎วยอธิการบดี มก. 

สระน้ าจุฬาภรณ๑ ๗-๘ มิ.ย. ๕๗ สระน้ าจุฬาภรณ๑ฯ ไมมํีคําใช๎จําย 

๕๔ งานแถลงขําวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
เกษตรแฟร๑ 

ห๎องประชุมก าพล อดุลวิทย๑ ๑๑  มิ.ย. ๕๗ ประชาสัมพันธ๑ ไมํมีคําใช๎จําย 

๕๕ งานประชุมสัมมนาอาจารย๑ มก. ห๎องประชุมสุธรรมอารีกุล ๑๙ มิ.ย. ๕๗ กองบริการการศึกษา ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๕๖ งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ The ๘ th  
Bilateral Conference between Thailand 
and  taiean cwpustฯ  

ห๎องประชุม๑-๓ ห๎อก าพล 
อดุลวิทย๑ ห๎องประชุม ๕-๙ 

๒๕-๒๘มิ.ย.๕๗ กองวิเทศสมพันธ๑ ๑,๐๐๐   

๕๗ งานแขํงขันกีฬาบุคลากรระหวํางวิทยาเขต 
นนทรีจตุรมิตร ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

อาคารเยี่ยมเนเซ่ียม ๒๗ มิ.ย.๕๗ ส านักกีฬา ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๕๘ งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร๑ครบรอบ
ปีท่ี ๗๖ 
 

อาคารชูชาติก าภู ๑ ส.ค. ๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ๑,๐๐๐   
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/งานโครงการ สถานท่ีจัดงาน วันท่ีจัดงาน หนํวยงานท่ีขอ คําธรรมเนียม 
(บาท) 

๕๙ งานปฐมนิเทศนิสิตใหมํและพบผ๎ูปกครอง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ห๎องสุธรรมอารีกุล  
อาคาร  ๕๐  ปี 

๕ ส.ค. ๕๗ คณะเทคนิคสัตวแพทย๑ ๑,๐๐๐   

๖๐ งานท าบุญงานรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย๑เกษตรรวมใจมก. ๙ ส.ค. ๕๗ ร.ป.ภ. ไมํมีคําใช๎จําย 
๖๑ งานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาประจ าภาค

ต๎นปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๙ ส.ค. ๕๗ บัณฑิตวิทยา ยกเว๎น 

คําธรรมเนียม 
๖๒ งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในพระราช

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาท 

ห๎องสุธรรมอารีกุล ๑๒ ส.ค. ๕๗ กองกลาง ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๖๓ งานโครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี  
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๑๔ ส.ค. ๕๗ คณะสังคมศาสตร๑ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๖๔ งานปฐมนิเทศนิสิตใหมํ คณะเศรษฐศาสตร๑ อาคารจักร๑พันธ๑ ๑๖ ส.ค. ๕๗ คณะเศรษฐศาสตร๑ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๖๕ งานพิธีมอบทุนสํงเสริมการศึกษาประเภทเรียน
ดี ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

ส านักพิพิธภัณฑ๑ฯ ๑๖  ส.ค. ๕๗ สหกรณ๑ออมทรัพย๑ ๑,๐๐๐   

๖๖ งานปฐมนิเทศนิสิตใหมํ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  

อาคารจักรพันธ๑ ๑๗ ส.ค. ๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๖๗ งานโครงการวันระพี ๕๗ ใต๎อาคารคณะสังคมศาสตร๑ ๒๕ ส.ค. ๕๗ คณะสังคมศาสตร๑ ๑,๐๐๐   
๖๘ โครงการสํงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดู

ร๎อนและโครงการสัมนาวิชาการดูแลอาจารย๑
แนะแนวท่ังประเทศ ประจ าปี๒๕๕๘    

ห๎องสุธรรม อารีกุล ๒๙ ส.ค. ๕๗ โครงการสํงเสริม
ความสามารถพิเศษภาค

ฤดูร๎อน 

ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๖๙ โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรติยม มก. 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๕ ก.ย. ๕๗ ฝุายบริหารและธุรการ
ส านักทะเบียนฯ 

๑,๐๐๐ 

๗๐ งานวันภาษาไทยแหํงชาติประจ าปีการ ๒๕๕๗ ห๎องประชุมชั้น ๒ อาคาร
จุฬาภรณ๑พิศาลศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร๑ 

๕ ก.ย. ๕๗ ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร๑ 

๑,๐๐๐ 

๗๑ งานประชุมสัมมนา The ๒ UNTA Meeting   ห๎องประชุมก าพลอดุลวิทย๑ ๘-๑๑ ก.ย.๕๗ กองวิเทศสัมพันธ๑ ๑,๐๐๐ 
๗๒ งานเปิดบ๎านสถาบันค๎นคว๎าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ๑อาหารสูํประชาชน 
อาคารอมรภูมิรัตน๑ ๙-๑๑ ก.ย. ๕๗ สถาบันค๎นคว๎าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหาร 
๑,๐๐๐ 

๗๓ งานพิธีไหว๎ครู อาคารจักรพันธ๑ ๑๑ ก.ย. ๕๗ ชมรมพุทธศาสน๑ ยกเว๎น 
คําธรรมเนียม 

๗๔ งานโครงการอาหารนานาชาติหรือ KU 
international Food Fair ๒๐๑๔ 

อาคารระพีสาคริก ๑๒ ก.ย. ๕๗ ฝุายการศึกษานานาชาติ 
ส านักทะเบียนฯ 

๑,๐๐๐ 

๗๕ งานวันเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๕๗ ห๎อง EC ๕๒๐๕ ชั้น ๒ 
อาคารปฏิบัติการ คณะ
เศรษฐศาสตร๑ 

๑๘ ก.ย.  ๕๗ ส านักงานเลขนุการ 
คณะเศรษศาสตร๑ 

๑,๐๐๐ 

๗๖ งานพิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน๑ อาคารยิมเนเซียม ๒๓ ก.ย. ๕๗ ส านักการกีฬา ๑,๐๐๐ 
๗๗ งานขอบคุณผู๎เกษียณอายุราชการ ประจ าปี  

๒๕๕๗ 
ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 

๒๖ ก.ย. ๕๗ คณะสัตวแพทยศาสตร๑ ๑,๐๐๐ 

๗๘ งาน “ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ๑วันเกษียณ” 
ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

ห๎องประชุมชั้น ๒ อาคาร
นานาชาติ  (อาคาร ๑๗ ) 

๒๖ ก.ย. ๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ๑,๐๐๐ 

 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ด าเนินการสนับสนุนงานพิธีการของหนํวยงานตําง ๆ  
ที่ขอความอนุเคราะห๑ จ านวน 78 งาน มีรายได๎คําธรรมเนียมตกแตํงสถานที่ เป็นเงิน 34,200 บาท นอกจากนั้น ขอ
ยกเว๎นคําธรรมเนียมฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรปูระบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง ด๎านกายภาพ สิ่งแวดล๎อม ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ เพ่ือให๎เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการสนับสนุน     
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี ดังนี้ 

 

พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสุธรรมอารีกุล โดยด าเนินการยกระดับพ้ืนที่เกาะกลางถนนให๎

เกิดความปลอดภัยด๎านจราจร และปรับสภาพภูมิทัศน๑ให๎เกิดความรํมรื่นสวยงาม  มีงบประมาณค่าวัสดุ และ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน   ๒๒๔,๐๒๐  บาท โดยด าเนินการปรับปรุง บริเวณเกาะกลางถนนสุธรรมอารีกุล  
จากแยกวิภาวดีถึงแยกสนามฮอกก้ี (๓๖๐ เมตร)  ด าเนินการวางแนวขอบคันหิน ถมทรายและปรับพ้ืนที่ และวางเรียง
ตัวหนอน และบริเวณเกาะกลางถนนจักรพันธ์  จากแยกโรงยิมถึงแยกสระว่ายน้ าจุฬาภรณ์  (๓๑๑ ตารางเมตร)  
ด าเนินการขุดร่องเพ่ือวางขอบคันหิน ปรับพ้ืนที่เตรียมวางขอบคันหิน วางขอบคันหิน ถมทรายปรับพ้ืนที่ ปูหญ้าและ
ตัวหนอน เพ่ือยกระดับพื้นท่ีเกาะกลางถนนให้เกิดความปลอดภัยด้านจราจร รวมถึงเกิดภูมิทัศน์ที่ดี ร่มรื่น สวยงาม     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. โครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยด าเนินการตัดแตํงกิ่งไม๎ใหญํตาม
แนวสายไฟฟูา หม๎อแปลงไฟฟูา และต๎นไม๎ใหญํที่ล้ าออกมานอกเส๎นทางจราจร เพ่ีอให๎รูปทรงของต๎นไม๎ใหญํมีความรํม
รื่นและสวยงามเพ่ือเป็นการปูองกันต๎นไม๎หักโคํนล๎มตามแนวถนน ท าให๎เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ไมํสะดวกตํอการ
สัญจร รวมทั้งเกิดปัญหากับระบบไฟฟูาภายใน มก. หากกิ่งไม๎หักพาดสายไฟฟูา และเพ่ือเป็นการดูแลรักษาการ
เจริญเติบโตของต๎นไม๎ใหญํที่ปลูกอยูํในบริเวณของ มก. เกิดความสวยงาม รํมรื่น บริเวณตํางๆ  ได๎แกํ  ถนนชูชาติก าภู  
ถนนระพีสาคริก  บริเวณหอประชุม  ถนนจันทรสถิตย๑  ถนนจักรพันธ๑ เพ็ญศิริ ถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ และบริเวณ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  มีคําวัสดุอุปกรณ๑และคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่เป็นเงิน  ๑๑๒,๕๓๐  บาท 
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3. โครงการตัดแต่งและบ ารุงรักษาต้นนนทรีทรงปลูก มก. โดยด าเนินการตัดแตํงและศัลยกรรม

ต๎นนนทรีทรงปลูก จัดท าโครงเหล็กล๎อมต๎นนนทรีทรงปลูก ปรับปรุงบล็อกคอนกรีตบริเวณโคนต๎นนนทรี และดู แล
บ ารุงรักษาให๎มีความสวยงาม การดูแลรักษาการเจริญเติบโตของต๎นนนทรีทรงปลูกให๎มีการเจริญเติบโตที่ดี และมี
สภาพภูมิทัศน๑ที่สวยงามสมพระเกียรติ  มีคําวัสดุอุปกรณ๑ คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ เป็นเงิน  ๑๕๔,๐๔๕  บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  การดูแลความสะอาดพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ได๎แกํ  ท าความสะอาดทํอระบายน้ าและถนน
ด๎านหลังส านักพิพิธภัณฑ๑ฯ  บริเวณโดยรอบอาคารจักรพันธ๑ฯ  บริเวณถนนระพีสาคริก  บริเวณถนนชูชาติก าภู  ท า
ความสะอาดซุ๎มประตู มก.  บริเวณสวน ๖๐ ปี  บริเวณถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ  บริเวณปูายรถโดยสารสวัสดิการ มก. 
หน๎ากองยานพาหนะฯ  บริเวณรอบสระน้ าหน๎าหอประชุมใหญํ  บริเวณทางเดิน cover way  บริเวณลานจอดรถโรง
อาหารกลาง ๑  บริเวณโดยรอบหอประชุม  บริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร๑  บริเวณถนนจักรพันธ๑  บริเวณถนน
จันทร๑สถิต  บริเวณที่จอดรถกองยานพาหนะฯ  บริเวณปูายรถสวัสดิการตึก ๘  ลานหน๎าน้ าพุพระพิรุณถนนสุวรรณ
วาจกกสิกิจ  บริเวณรอบอาคารพุทธเกษตร  บริเวณลานจอดจักรยานตรงข๎ามโรงอาหารกลาง ๑  บริเวณสวนปาล๑ม
อาวุโส  มก. ท าความสะอาดหลังคาทางเดิน cover way       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  การจัดเก็บขยะ ใบไม้และกิ่งไม้ภายในพื้นที่ภายในมก. งานสวนและรักษาความสะอาด บริการ
จุดทิ้งขยะภายใน มก. โดยแบํงจุดทิ้งขยะออกเป็น 12 จุด มีรถเก็บขยะ 2 คัน แบํงเป็น 2 สาย จัดเก็บขยะทุกวัน
จันทร๑ – เสาร๑ มีปริมาณขยะ 2,379,884 กิโลกรัม  สรุปปริมาณขยะแตํละเดือน ดังนี้ 
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6.  การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการโดยใช๎น้ า
หมักจุลินทรีย๑ EM  เก็บวัชพืชน้ าและขยะตามคูคลอง และติดตั้งเครื่องตีน้ า พ้ืนที่และบริเวณตําง ๆ ดังนี้ 
   

   เก็บวัชพืชน้ าและขยะตามคูคลอง  ได๎แกํ  คูคลองหลังสวนรวมพรรณไม๎ฯ  สระบัวข๎าง
หอประชุม  คูคลองบริเวณหอพักนิสิตหญิง  คูคลองด๎านหลัง KU Avenue  คูคลองตรงข๎ามสนามตะกร๎อ  สระน้ า
ด๎านข๎างอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ  คูคลองด๎านข๎างสระวํายน้ าจุฬาภรณ๑  บริเวณคูคลองด๎านหน๎าชมรมมุสลิม          
บริเวณคูคลองแนวรั้วฝั่งพหลโยธิน  บริเวณคูคลองข๎างสนามรักบี้  บริเวณคูคลองด๎านหน๎าส านักสํงเสริมและฝึกอบรม  
บริเวณคูคลองด๎านหน๎าส านักหอสมุด  บริเวณคูคลองหลังบ๎านฝึกหัด       
 

  
 

เดือน  ปริมาณขยะ/(กิโลกรมั)/เดือน  
ตุลาคม 2556 204,670 

พฤศจิกายน 2556 235,620 
ธันวาคม 2556 176,230 
มกราคม 2557 192,290 

กุมภาพันธ๑ 2557 201,230 
มีนาคม 2557 231,290 
เมษายน 2557 151,490 

พฤษภาคม 2557 158,832 
มิถุนายน 2557 175,320 
กรกฎาคม 2557 179,090 
สิงหาคม 2557 201,872 
กันยายน 2557 271,950 

 รวม 2,379,884 
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  ใช้น้ าหมักบ าบัดน้ าเสีย  ได๎แกํ  บริเวณรํองทํอระบายน้ าด๎านข๎างกองยานพาหนะอาคารและ
สถานที ่(อาคารเกํา)  บริเวณคูคลองคณะวิศวกรรมศาสตร๑  บริเวณคูคลองตรงข๎ามอาคารศูนย๑เรียนรวม ๑  บริเวณคู
คลองด๎านหน๎าส านักทะเบียน (เดิม)  บริเวณคูคลองด๎านหน๎าส านักสํงเสริมและฝึกอบรม     

   
 
 
 
 
 
      

   ติดตั้งและตัดแต่งคอกพืชน้ า  ได๎แกํ  ย๎ายคอกพืชน้ าจากสระน้ าสวน ๖๐ ปี ไปยังคูคลอง
สวนปาล๑ม มก. อาวุโส และคูคลองตรงข๎ามตึก ๘  ตัดแตํงคอกอะเมซอนและผักแวํนในสระน้ าสวน ๖๐ ปี             
ตัดแตํงอะเมซอนในคูคลองข๎างสระวํายน้ าจุฬาภรณ๑  
 
 

   
  
 

 
 
 

4.  การปรับปรุงพ้ืนที่ถนน เกาะกลาง และทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ด าเนินการปรับพ้ืนที่ ซํอมแซมถนน ทางเดินเท๎า และเกาะกลางถนน บริเวณตําง ๆ ดังนี้ 
 

   ซ่อมแซมทางเดินเท้า ปรับพื้นที่ วางตัวหนอน  ได๎แกํ  บริเวณทางเดินเท๎าใกล๎อาคารทวี 
ญาณสุคนธ๑ (SCL)  บริเวณแยกหอพักนิสิตหญิง 
 

 
 

 
 
 

7.  การบริหารจัดการระบบท่อระบายน้ าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยด าเนินการการ
แก๎ไขปัญหาทํอระบายน้ าอุดตัน การขุดลอกทํอ/คูคลอง และท าชํองระบายน้ า พ้ืนที่และบริเวณตําง ๆ ดังนี้ 
 

   ขุดลอกท่อระบายน้ า  ได๎แกํ  บริเวณประตูงามวงศ๑วาน ๓  บริเวณส านักพิพิธภัณฑ๑และ
วัฒนธรรมการการเกษตร   
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   ขุดและวางท่อระบายน้ าใหม่  ได๎แกํ  บริเวณคณะวิทยาศาสตร๑  บริเวณอาคารพุทธเกษตร  
วางทํอระบายน้ าตํอเชื่อมระหวํางบํอข๎างหอนาฬิกาและอาคารหอประชุม มก.     

   
 
 
 
 
  

  แก้ไขท่อระบายน้ าอุดตันและระบายน้ าท่วมขัง  ได๎แกํ  บริเวณด๎านหน๎าส านักการกีฬา  
บริเวณหน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี   
 
 

  
 
 
 

8.  การด าเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ และเก็บต้นไม้โค่นล้ม  บริเวณตําง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 

   ตัดแต่งกิ่งไม้  ได๎แกํ  บริเวณปูอมยามบริเวณทางเข๎าอาคารที่พักบุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕  
บริเวณหอพักชาย ๑๕ ถึงโรงอาหารกลาง ๑  ตัดแตํงเฟ่ืองฟูาและกระดุมทองเกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ  ตัด
แตํงซุ๎มการะเวกประตูงามวงศ๑วาน ๑  บริเวณแยกสถานพยาบาล  ด๎านหน๎า KU Avenue  ลานจอดรถหอประชุม มก.  
สวน ๖๐ ปี  ตัดแตํงเฟ่ืองฟูาเกาะกลางถนนจันทรสถิตย๑  บริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร๑  บริเวณด๎านหลังส านัก
พิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรมการเกษตร  บริเวณอนุสาวรีย๑สามบูรพาจารย๑  บริเวณถนนวิโรจน๑อ่ิมพิทักษ๑  บริเวณ
สวนหยํอมด๎านข๎างโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  บริเวณอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ บริเวณถนนชูชาติก าภู  
บริเวณสวนหน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  บริเวณสวนหยํอมเกาะหน๎าส านักการกีฬา  บริเวณริมรั้ วด๎านข๎างกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่  บริเวณประตูวิภาวดีรังสิต  บริเวณถนนระพีสาคริก  บริเวณถนนจักรพันธ๑  บริเวณสวน
พระพิรุณด๎านหลังอาคารศูนย๑เรียนรวม ๑  ตัดแตํงต๎นนนทรีบริเวณถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ     
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  ตัดและเก็บต้นไม้โค่นล้มและกิ่งไม้หัก  ได๎แกํ  ตัดต๎นไม๎ล๎มขวางคูคลองบริเวณแนวรั้วฝั่ง
งามวงศ๑วาน  ตัดต๎นจามจุรีล๎มข๎างบํอหลังอาคารจักรพันธ๑ฯ  ตัดแตํงต๎นหมันที่ล๎มบริเวณสวนวรุณาวัน   ตัดต๎น           
มะขามเทศที่โคํนล๎มบริเวณสวนปาล๑มอาวุโส มก.  บริเวณด๎านหน๎าบัณฑิตวิทยาลัย  ตัดต๎นหางนกยูงโคํนล๎มบริเวณ
ด๎านหน๎า KU Avenue   
 

   
 
 

 
 

 

  ปลูกต้นไม้แทนที่ต้นไม้โค่นล้ม  ได๎แกํ  บริเวณหอพักนิสิตหญิง   
 

 
 

 
 

 
 
7.  การตัดหญ้า บริเวณต่างๆ  ได๎แกํ  บริเวณอาคารพุทธเกษตร  บริเวณโดยรอบอาคารหอประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  บริเวณอนุสาวรีย๑สามบูรพาจารย๑  บริเวณเกาะกลางถนนจันทรสถิตย๑  บริเวณสวนปาล๑ม
ประตงูามวงศ๑วาน ๓  บริเวณเกาะกลางถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ  บริเวณสวน ๖๐ ปี  บริเวณอาคารศูนย๑เรียนรวม ๒, 
๓ และ ๔  บริเวณถนนระพีสาคริก  บริเวณด๎านหน๎าศูนย๑ศึกษานานาชาติ  บริเวณหน๎าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ, 
อาคารศูนย๑เรียนรวม ๑ และส านักหอสมุด  บริเวณสวนรวมพรรณไม๎ฯ  บริเวณส านักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรม
การเกษตร  บริเวณสวนหยํอมเกาะกลางหน๎าส านักการกีฬา  บริเวณสวนปาล๑ม มก. อาวุโส  บริเวณทางเดินเท๎า
ทางเข๎าคณะประมง  บริเวณสวนหยํอมด๎านหน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  บริเวณทางเดินเท๎าลานจอดรถหน๎าอาคาร
จอดรถวิภาวดีรังสิต  บริเวณเกาะกลางถนนด๎านหลังอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  บริเวณทางเดินเท๎าด๎านหน๎าอาคารจอด
รถวิภาวดีรังสิต  
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
  

8.  การดูแล รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ บริเวณต่างๆ    
   รดน้ าต้นไม้  ได๎แกํ  บริเวณด๎านข๎างคณะสังคมศาสตร๑  ริมทางเดินเท๎าและริมถนนด๎านหน๎า
คณะศึกษาศาสตร๑  บริเวณเกาะกลางถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ  บริเวณประตูพหลโยธิน   
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   พรวนดินใส่ปุ๋ย  ได๎แกํ  พรวนดินเฟื่องฟูาเกาะกลางถนนจันทรสถิตย๑  พรวนดินใสํปุ๋ยปาล๑ม
เชอรี่เกาะกลางถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ   
 

  
 

 
 
 

   ปูหญ้า  ได๎แกํ   บริ เวณต๎นนนทรีทรงปลูกด๎านหน๎าอาคารหอประชุมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร๑   
 

 
 
 
 
 

   เตรียมวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้  ได๎แกํ  ขนย๎ายปุ๋ยหมักจากหลังส านักพิพิธไปเรือนเพาะช า
ซอยพหลโยธิน ๔๕  เคลื่อนย๎ายถังซีเมนต๑เพ่ือเตรียมปลูกต๎นไม๎บริเวณอาคารจอดรถวิภาวดี ชั้น ๖  ขนย๎ายต๎นไม๎จาก
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น ๖ ไปยังเรือนเพาะช าซอยพหลโยธิน ๔๕     

 
     

 
 
 
 

 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  อาคารและสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสวํางอาคารและ
พ้ืนที่สํวนกลาง ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง  422,433 บาท  ประกอบด๎วย 

 ตรวจสอบไฟฟูาช๏อตบริเวณแยกอุตสาหกรรม  ซํอมไฟรอบอาคารพุทธเกษตร   ตรวจสอบ
ไฟฟูาแสงสวํางดับบริเวณ แยกคหกรรมศาสตร๑ ถึงแยกอาคารศูนย๑เรียน 1   บริเวณแยกอาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ถึง
แยกคณะสังคมศาสตร๑ ตรวจสอบไฟฟูาดับ ทางเดินแยกคหกรรมศาสตร๑ ถึง ประตู 2  เปลี่ยนโคมไฟสํองทางเดินเข๎า
ปูายรถเมล๑ไมํติด 2 ฝั่ง  เปลี่ยนสวิทซ๑ไฟฟูา จ านวน 4 จุด งานรักษาความปลอดภัย  ตรวจสอบมิเตอร๑ไฟฟูาช ารุด 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร๑  ซํอมแซมโคมแสงจันทร๑ จ านวน 3 ดวง บริเวณอาคารจักรพันธ๑ เพ็ญศิริ   
ซํอมแซมหลอดไฟช ารุด อาคารศูนย๑เรียนรวม 3  ตรวจสอบระบบไฟฟูาบริเวณสามเหลี่ยมหอประชุมไมํสวําง  ให๎
ความอนุเคราะห๑เดินสายไฟฟูา สหกรณ๑ออมทรัพย๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑   ตรวจสอบไฟฟูาแสงสวําง งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ คณะประมง  ซํอมไฟสํองสวํางไมํติดแยกพุทธเกษตร ถึง ร๎านสะดวกซื้อ จ านวน  3 ต๎น 
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 ให๎ความอนุเคราะห๑เปลี่ยนไฟสํองสวํางทางเดินช ารุด คณะมนุษยศาสตร๑ ซํอมไฟฟูาแสงสวําง

ห๎องพักอาจารย๑ 301 ไมํติด   อาคารศูย๑เรียนรวม 3 ซํอมแผงไฟจุดตรวจช ารุด งานรักษาความปลอดภัยประสานงาน
กับ พนักงานรักษาความปลอดภัย ซํอมไฟฟูาซ๏อตเกาะกลางหน๎าอาคารหอสมุดใหมํ   ซํอมไฟฟูาดับทางเข๎าคณะ
วิศวกรรมศาสตร๑   ให๎ความอนุเคราะห๑ยืมไฟสํองสวําง(spotlight) ตึกพักชายที่ 12   เตรียมจัดสถานที่งานวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  ประสานงานกับบริษัท แคนดู คอนสทรัคชั่น จ ากัด เพื่อขอขยายเขตไฟฟูาแรงสูง 
และติดตั้งเครื่องวัดหนํวยไฟฟูา ส าหรับโครงการอาคารหอพักบุคลากร หลังที่ 2 ซอยพหลโยธิน 45  ประสานงานกับ
หนํวยบ๎านพักฯ ตรวจสอบไฟฟูาแสงสวําง  

 
 

 
 
 
 

 ซํอมไฟฟูาแสงสวํางห๎องโถง อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ  ซํอมเครื่องปั้มน้ ารดสนามหญ๎าอาคาร
ศูนย๑เรียนรวม 3  ประสานงานกับไปรษณีย๑ขอย๎ายต าแหนํงเครื่องวัดมิเตอร๑ไฟฟูาไปติดตั้ง ณ สถานที่ใหมํ  ซํอมปูาย
บอกทางหนีไฟ(สีเขียว)ที่ช ารุด   ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย ไฟฟูาลัดวงจรที่ถนนชูชาติก าภู  
ประสานงานคณะบริหารธุรกิจ มอบหม๎อแปลงไฟฟูาไมํได๎ใช๎งานให๎กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
 
 
 
 
 

 ให๎ความอนุเคราะห๑ติดตั้งมิเตอร๑ไฟฟูา ผู๎เชําร๎านค๎าอาคารศูนย๑เรียนรวม 1   ให๎ความ
อนุเคราะห๑ตัดกิ่งไม๎ ส านักงานทรัพย๑สิน   ตรวจสอบปั๊มน้ าควันขึ้น ส านักพิพิธภัณฑ๑ฯ   เชื่อตํอระบบฟูาแสงสวําง             
หลังอาคารหอประชุม โครงการคํายยุวชน คณะรัฐศาสตร๑ ครั้ งที่ 2   ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย 
ตรวจสอบไฟช๏อตคัทเอ๎าท๑  ซํอมหลอดไฟเพดานห๎อง หนํวยทะเบียนฯ  ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย 
ตรวจสอบรถพํวงเก่ียวสายไฟฟูาบริเวณแยกอาคารศูนย๑เรียนรวม 1   ประสานงานกับ ส านักบริการคอมพิวเตอร๑ เพ่ือ
เดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ๑ รับ – สํง สัญญาณโทรศัพท๑  ขอติดตั้งไฟฟูาเพ่ิมเติม และเปิดไฟสํองสวํางในอาคาร
กองกลาง  ตรวจสอบปั๊มน้ าช ารุดประสานงานกับงานสวนและรักษาความสะอาด ซํอมแซมกลํองปิด – เปิด ช ารุดมี
ประกายไฟ   ซํอมแซมปั๊มน้ าช ารุด จ านวน 2 เครื่องประสานงานกับงานสวนและรักษาความสะอาด  

2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ด าเนินการปรับปรุง 
/ซํอมแซมอาคารและพ้ืนที่สํวนกลาง ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน  63,377  บาท  ประกอบด๎วย   

 ซํอมทํอน้ าประปา แตก และตัน ขนาด 4 นิ้ว อาคารโรงละคร   ซํอมน้ าไหลไมํลงถังพัก งาน
สวนฯ  ซํอมแซมก๏อกน้ าอํางล๎างภาชนะงานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ   ซํอมแซมน้ าหยดใต๎อํางห๎องเก็บของชั้นลําง
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อาคารตึกก าพล  ซํอมตู๎น้ าร๎อน – เย็น น้ าไหลไมํหยุด อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต  ซํอมข๎อตํอใต๎อํางล๎างหน๎าหัก  
ซํอมแซมทอํน้ าทิ้งอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ  ซํอมแซมปั๊มน้ า ทางลงชั้น 1 อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2  ตรวจสอบปั้ม
น้ าเปิดไมํติด งานสวนและรักษาความสะอาด  ซํอมแซมห๎องน้ าชายและหญิง ชักโครกช ารุด  ซํอมทํอเปิดน้ าหักงาน
สวนและรักษาความสะอาด  ซํอมทํอน้ าอุดตัน ห๎องน้ าหญิง ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต  ซํอมแซมก๏อกน้ าหัก 
งานสวนและรักษาความสะอาด   ดูพ้ืนที่ตํอทํอน้ าประปางานขอบคุณบุคลากรฯ  
 
 

 
 
 

 

 ซ่อมท่อประปาแตกบริเวณหน้าบ่อน้ าอาคารหอประชุม  ตรวจสอบห้องน้ าชายช ารุดหน่วย
สารบรรณ  ซ่อมท่อน้ าประปารั่วซึมบริเวณหัวแยกพุทธเกษตร  ซ่อมท่อน้ าประปารั่ว อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ซ่อมท่อ
น้ าตันบริเวณร้านกาโตว์เฮ้าส์  ซ่อมท่อน้ าใต้อ่างล้างมือแตก อาคารพุทธเกษตร  ตรวจสอบท่อน้ าประปาแตกช ารุด
บริเวณอาคารหอประชุม มก. 

   
 

 
 
 
 
 

 ซํอมทํอน้ าหยดห๎องน้ าหญิง ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีฯ  ประสานงานกับบริษัท    แคนดู 
คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด  กรณีขอให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ออกหนังสือ เพ่ือขอมาตรวัดน้ า  ประสานงานกับงาน
สวนและรักษาความสะอาด  ตรวจสอบปั้มน้ าช ารุด  ตรวจสอบซํอมแซมปั้มน้ าช ารุด อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 
ซํอมก๏อกอํางล๎างมืออํางที่ 2 น้ าหยด อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น5  ซํอมที่กดชักโครกห๎องน้ าชายช ารุด ชั้น 5 
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต  ซํอมห๎องน้ าชายตัน 2 ห๎องทํอน้ าตัน อาคารหอประชุม มก.   ประสานงานการประปา
นครหลวง การติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด ศก.3 นิ้ว  ซํอมระบบประปาฟุตวาล๑วช ารุด 2 ตัว  

  
 
 
 
 
 

 

 ซํอมหลังคาโรงจอดรถรั่วงานยานพาหนะ ซํอมแซมประตูเก็บเอกสารหนํวยพัสดุ งานบริหาร
และธุรการ  ซํอมแซมโต๏ะท างาน หนํวยสารบรรณ  ซํอมโต๏ะหมูํบูชา 1 ชุด งานสวนและรักษาความสะอาด ซํอมโต๏ะ
คอมพิวเตอร๑ จ านวน 1 ตัว งานสวนและรักษาความสะอาด   ตรวจสอบหินอํอน ซุ๎มประตูแตกและหลุดเสียหาย  
ซํอมแซมซุ๎มต๎นสิริธรวลีช ารุด  ซํอมแซมฝูาเพดานห๎องส านักงาน  ซํอมพ้ืนกระเบื้องยาง อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
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 ซํอมระบบโทรศัพท๑สายภายในและสายภายนอก ภาควิชาผลิตภัณฑ๑ คณะวนศาสตร๑   ซํอม
โทรศัพท๑ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ตรวจสอบโทรศัพท๑ เลขหมาย 1570 เสียในระบบชุมสาย อาคารศูนย๑
เรียนรวม 1  ประสานงานกับฝุายตลาดนัดสิทธิประโยชน๑ ส านักงานทรัพย๑สิน ขอรื้อถอนตู๎โทรศัพท๑สาธารณะ 
ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท๑ สถานพยาบาลขัดข๎อง ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบรถพํวงเกี่ยว
สายโทรศัพท๑บริเวณแยกอาคารศูนย๑เรียนรวม1 ประสานงานกับส านักบริการคอมคอมพิวเตอร๑ เพ่ือเดินสายไฟ และ
ติดตั้งอุปกรณ๑ รับ – สํง สัญญาณโทรศัพท๑ ส านักงานทรัพย๑สิน แจ๎งผลการพิจารณาการติดตั้งอุปกรณ๑รับ - สํง
สัญญาณ โทรศัพท๑เคลื่อนที่ระบบ AIS ประสานงานกับกองกิจการนิสิต  ขอติดตั้งโทรศัพท๑ภายในหอพักซอย 45 
(หอพักหญิงหลังที่ 4) ตรวจสอบการย๎ายโทรศัพท๑ หมายเลข 7 ตัว จากกองกิจการนิสิต ไปยังอาคารระพีสาคริก   
ประสานงานกับฝุายรับเข๎าศึกษาส านักทะเบียนและประมวลผล  ขอยกเลิกการใช๎งานหมายเลขโทรศัพท๑ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 

 ตรวจสอบระบบอัตโนมัติ ส านักทะเบียนและประมวลผล  ซํอมแซมโทรศัพท๑ ภาควิชา
วิทยาศาสตร๑ทางทะเล   ซํอมระบบโทรศัพท๑ขัดข๎อง 1 เลขหมาย สถานพยาบาล   ย๎ายโทรศัพท๑ จ านวน 3 เลขหมาย      
กองบริการการศึกษา  ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท๑ และเคลื่อนย๎าย ฝุ ายวิชาการบูรณาการ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล   ให๎ความอนุเคราะห๑เชื่อมตํอเครือขํายจากอาคารกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ไปยังปูายรอรถ
สวัสดิการ ประตูวิภาวดีรังสิต ซํอมโทรศัพท๑ หมายเลข 1268 กองกิจการนิสิต ซํอมระบบโทรศัพท๑สายภายใน คณะ
ประมง  ให๎บริการ ส านักทะเบียนและประมวลผล ในการย๎ายเลขหมายโทรศัพท๑  ซํอมระบบโทรศัพท๑ 2 เลขหมาย 
ภาควิชาพืชไรํนา คณะเกษตร ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท๑ภายในส านักการกีฬา ติดตั้ งระบบโทรศัพท๑ งานโครงการ
เลือกแนวทางวางอนาคต ซํอมโทรศัพท๑กองกิจการนิสิต ตรวจสอบระบบโทรศัพท๑อาคารระพีสาคริก   ตรวจสอบการ
จัดกลุํมเลขหมายโทรศัพท๑ของภาควิชาเกษตรกลวิธาน  ตรวจสอบการขอยกเลิกการใช๎โทรศัพท๑ 2 เลขหมาย อาคาร
วิจัยและพัฒนา ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย กรณีการชดใช๎คําเสียหายรถพํวงเกี่ยวสายไฟฟูา และสาย
เคเบิลโทรศัพท๑ บริเวณแยกอาคารศูนย๑เรียนรวม 

 ย๎ายหมายเลขติดตํอภายในของสภาผู๎แทนนิสิต มก.   ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท๑ส าหรับติดตํอ
ภายนอก ของสภาผู๎แทนนิสิต มก.  ซํอมระบบโทรศัพท๑ ภาควิชาพืชไรํนา คณะเกษตร  ซํอมหมายเลขโทรศัพท๑ 
1328 1330 ขัดข๎อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  ประสานงานกับกองกิจการนิสิต ขอยกเลิกโทรศัพท๑ 6 
หมายเลข  ตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท๑ 2070 ศูนย๑ประสานเพ่ือการพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ซํอมโทรศัพท๑หมายเลข 
706 งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ซํอมโทรศัพท๑ขัดข๎องหมายเลข 231 สถานพยาบาล    ประสานงานกองการ
เจ๎าหน๎าที่ กรณีขอเพ่ิมหมายเลขโทรศัพท๑  
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3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ด าเนินการปรับปรุงและซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ๑
ของอาคารสํวนกลาง ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 41,915  บาท ประกอบด๎วย  

 อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ซํอมถังพักน้ ารั่วซึม ตรวจสอบและซํอมฝาปิดบํอพักน้ า ซํอม
เครื่องปรับอากาศ 

 อาคารศูนย๑เรียนรวม 2  ซํอมปั๊มน้ า จ านวน 2 ตัว ซํอมแซมปั้มน้ า ปั้มน้ าไมํขึ้น ชั้น 1 ซํอม
น้ ารั่วทะลุฝูาลงมาที่ห๎องน้ าชายชั้น 2  

 อาคารศูนย๑เรียนรวม 3  ซํอมแซมอํางล๎างมือน้ าหยด ซํอมข๎อตํอใต๎อํางล๎างหน๎าหัก  
ซํอมแซมที่กดน้ าห๎องน้ าชั้น 3  ซํอมอํางล๎างมือห๎องพักอาจารย๑ห๎อง 304 มีน้ าหยดตรงข๎อตํอ  ซํอมฝาปิดน้ าที่พักน้ า 
ชั้น 4  ซํอมตู๎น้ าร๎อน น้ าเย็นชั้น 4  ซํอมก๏อกอํางล๎างมือช ารุด  ซํอมแซมเก๎าอ้ีช ารุด      ซํอมแซมตัวหนอนทางขึ้น – 
ลง ช ารุด  ซํอมแซมระบบระบายน้ า  ซํอมดาดฟูา  ซํอมแซมแผํนกันแสง  ซํอมประตูห๎องน้ าชายชั้น 4  ซํอมประตู
ห๎องน้ าหญิงหลุด  ซํอมเครื่องปรับอากาศห๎อง 303/1 303/2 402/1 301/2  ซํอมเครื่องท าน้ าเย็น ตรวจสอบ
และซํอมแซมเก๎าอ้ีช ารุด ซํอมประตูเหล็กช ารุด   

 อาคารศูนย๑เรียนรวม 4  ซํอมก๏อกน้ าอํางล๎างมือห๎องน้ าชายชั้น ซํอมโถปัสสาวะห๎องน้ าชาย
ตัน 2 โถ   ซํอมทํอประปาแตกห๎องน้ าชาย ชั้น9   ซํอมแซมประตู  ซํอมหน๎าตํางกระจกหลุด ห๎อง 501  ซํอมประตู
ห๎องน้ าชั้น 4 หลุด 1 ห๎อง    ซํอมเครื่องปรับอากาศ 401 403 603 อาคาร  

 
 
 
 
 

 
 

     อาคารงานรักษาความปลอดภัย ซ่อมตู้น้ าร้อน - เย็น ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบฝาท่อ
ระบายน้ าช ารุด  

อาคารงานยานพาหนะ ซ่อมเครื่องปรับอากาศมีน้ ารั่ว ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
ตรวจสอบพื้นโรงจอดรถยนต์ช ารุด ซ่อมหลังคาโรงจอดรถรั่ว 

อาคารพุทธเกษตร ชั้น 2 มีน้ ารั่ว  ซ่อมเครื่องท าน้ าเย็น  
อาคารงานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องช่าง  
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     ตรวจสอบและประมาณราคาพ้ืนที่ลานจอดรถศึกษาศาสตร๑  ตรวจสอบความเสียหาย กรณี
รถบรรทุกเฉี่ยวชนหลังคาปูายรถประจ าทาง  เชื่อมขาตั้งปูายเวทีช ารุด  เชื่อมข๎องตํอแสลนงานเกษตรแฟร๑ ประจ าปี 
2557  ซํอมแซมประตูเก็บเอกสารหนํวยพัสดุ งานบริหารและธุรการ ซํอมแซมโต๏ะท างาน หนํวยสารบรรณ   หลํอ
ฐานเสาไฟฟูา 

 

 
 
 
 
 

 

4.  งานของหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์  ด าเนินการจัดสถานที่ให๎กับหนํวยงานตําง ๆ ที่ขอ
ความอนุเคราะห๑  ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 59,125 บาท  ประกอบด๎วย   

 ให๎ความอนุเคราะห๑จับผ๎าระบายสถาบันภาษาศาสตร๑ คณะมนุษยศาสตร๑ ซํอมฝาทํอระบาย
น้ า  คณะสังคมศาสตร๑  ให๎ความอนุเคราะห๑ปูายเพ่ือติดประกาศ  ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร  เขียนข๎อความติด
ห๎องประชุมสุธรรมอารีกุล ของบริษัท ยูโรเทคฯ   จัดท าเวที ปูายบอกทาง คณะศึกษาศาสตร๑   จัดสถานที่งานแสดง
ความยินดีแกํทํานอธิการบดี ของกองกลาง  ให๎ความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑ประกอบโครงการคํายบริหารธุรกิจพัฒนา
ชนบท ครั้งที่ 16  สโมสรนิสิตคณะบริหาร  ให๎ความอนุเคราะห๑ธง มก. พร๎อมฐานปักธงและปูาย มก. ชุมนุมนิสิต
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑  จัดสถานที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร๑  ให๎ความอนุเคราะห๑ กองกลาง เขียนข๎อความโฟม 
“การเตรียมความพร๎อมส าหรับการท างาน”   ให๎ความอนุเคราะห๑ธงและธงชาติไทย แกํโครงการหลักสูตรวิศวกรรม   
ซํอมแซมแผํนกันแสง อาคารศูนย๑เรียนรวม 3  ให๎ความอนุเคราะห๑เตรียมพ้ืนที่รองรับการเสด็จเปิดโครงการสัมมนา
ชาติ คณะสัตวแพทย๑  ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ คณะศึกษาศาสตร๑  ติดตั้งปูายบอกทาง คณะวิศวกรรมศาสตร๑  ให๎
ความอนุเคราะห๑จับผ๎าระบาย คณะสัตวแพทย๑ศาสตร๑   ตรวจสอบงบประมาณซํอมบ ารุงอาคารส านักพิพิธภัณฑ๑   
ติดตั้งปูายเกาะกลางถนนสุวรรณฯ แกํประชาสัมพันธ๑  ให๎ความอนุเคราะห๑จัดสถานที่ ชมรมดนตรีไทย  

 
 
 
 
 
 

จัดสถานที่ในการถวายพระพรชัยมงคล 4 ก.ค.57 กองกลาง  จัดสถานที่อาคารพุทธเกษตร
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข๎าพรรษา  จัดสถานที่ในโครงการการแขํงขันกีฬาระหวํางวิทยาเขต  ณ  โรงยิมเนเซียม 
ส านักการกีฬา ขอความอนุเคราะห๑ติดปูายไวนิล โครงการก๎าวแรกสูํบัณฑิตยุคใหมํ ประชาสัมพันธ๑ ประสานงาน
ส านักงานทรัพย๑สิน ขอความอนุเคราะห๑ซํอมแซมทางขึ้น – ลง อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  ซอยพหลโยธิน 45 ติด
ปูายไวนิลงานเพ่ือนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร๑ ปี 57  ประดับธงเส๎นทางเสด็จฯ กรมการข๎าว  ปรับปรุงพื้นท่ีน้ าขัง ลาน
จอดรถ หน๎าสามบูรพาจารย๑  ติดตั้งเวที ส านักการกีฬา จัดท าปูายบอกทางงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย๑  ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล  ติดตั้งปูายบอกทางประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหารปี 57 (กองทุน สสส.)  จัดสถานที่
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร๑ ครบรอบปีที่ 76 ให๎ความอนุเคราะห๑ยืมพ้ืนเวที สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
เปลี่ยนปูายประชาสัมพันธ๑และรณรงค๑การใช๎จักรยาน ภายใน มก.   
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ให๎ความอนุเคราะห๑จัดสถานที่ กองกลาง  ให๎ความอนุเคราะห๑เขียนข๎อความโฟม งานรักษา
ความปลอดภัยติดตั้งปูายไวนิล งานสืบสานประเพณีสงกรานต๑ในรั้วนนทรี   ให๎ความอนุเคราะห๑จัดสถานที่ งานสืบ
สานประเพณีสงกรานต๑ในรั้วนนทรี  ให๎ความอนุเคราะห๑ยืมอุปกรณ๑ในการจัดงานท าบุญ โครงการสหวิทยาการฯ สาขา
พัฒนาสังคม  ท าปูายบอกทางเพ่ือเข๎ารํวมฟังบรรยาย 600 ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรชั้นยอด ศูนย๑แนะแนว
การศึกษาใต๎หวัน  ประเทศไทย  จัดสถานที่โครงการมอบรถจักรยานเพ่ือนิสิต มก. กองกิจการนิสิต  ตรวจสอบพ้ืนที่
กํอสร๎างลานจอดรถอาคารสวัสดิการ ติดตั้งปูายผ๎าประชาสัมพันธ๑กองกิจการนิสิต   ซํอมประตูห๎องน้ าช ารุด 3 บาน 
งานสวนและรักษาความสะอาด  จัดสถานที่พิธีท าบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนข๎อความโฟมงานวันร าลึก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนฯทรงหวําน จัดท าเวทีการแสดงกลางแจ๎ง กองกิจการนิสิต  ประสานงานกับ รปภ. 
ตรวจสอบปูายบอกเส๎นทางขนาดใหญํบิดเบี้ยว จัดสถานที่ผูกผ๎าระบายรอบเวที สหกรณ๑ออมทรัพย๑ ตรวจสอบ
ตัวหนังสือหลุดหลุดบริเวณปูาย goden paee  ติดปูายประชาสัมพันธ๑ บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
คณะสังคมศาสตร๑  จัดสถานที่งาน รปภ.   ให๎ความอนุเคราะห๑ขาตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ บัณฑิตวิทยาลัย  ตกแตํงผ๎า
ระบายและประดับธง ชมรมพุทธศาสน๑  ให๎ความอนุเคราะห๑เขียนปูายโฟม  คณะวิศวกรรมศาสตร๑    

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งปูายบอกทางคณะวิศวกรรมศาสตร๑  เขียนข๎อความโฟม  งานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2556 กองกิจการนิสิต   ให๎ความอนุเคราะห๑ธง ศูนย๑วิทยาการชั้นสูง เพ่ือเกษตรและอาหาร  ให๎ความ
อนุเคราะห๑จัดสถานที่ “งานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต”   ให๎ความอนุเคราะห๑จัดสถานที่งาน “วันที่ระลึกวัน
นนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด”  ซํอมแซมถนนภาควิชากีฏวิทยา  ให๎ความอนุเคราะห๑ธงประจ าคณะ เพ่ือใช๎ในงาน
วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด  ให๎ความอนุเคราะห๑จัดสถานที่พร๎อมยืมอุปกรณ๑โครงการถวายสัตย๑
ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข๎าราชการที่ดี กองการ เจ๎าหน๎าที่  ให๎ความอนุเคราะห๑กองกลางติดตัวอักษรโฟม  โครงการอบรม
การเตรียมความพร๎อมส าหรับการท างาน  ให๎ความอนุเคราะห๑องค๑การบริหารองค๑การนิสิต ยืมธง จัดสถานที่งาน
รณรงค๑สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต๑ ส านักงานอธิการบดี  ให๎ความอนุเคราะห๑เจ๎าหน๎าที่สํง ข๎อสอบ 
ส านักทะเบียนและประมวลผล  ติดตั้งปูายผ๎าไวนิล คณะวิศวกรรมศาสตร๑  จัดสถานที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย๑   
ติดปูายฟิวเจอร๑บอร๑ด สมาคมนิสิตเกํา มก.  ให๎ความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑ในการจัดพิธีเปิดปูายอาคารวิฑูรย๑หาชสุมาลย๑ 
ภาควิชาฟิสิกส๑  คณะวิทยาศาสตร๑  ดูพ้ืนที่เตรียมจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2556  จัดสถานที่งาน
บัณฑิต มก. พบผู๎ประกอบการ กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 23  จัดสถานที่ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ  คณะ
ศึกษาศาสตร๑ 
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ติดตั้งปูายผ๎าไวนิล คณะวิศวกรรมศาสตร๑   จัดสถานที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย๑  ติดปูายฟิว
เจอร๑บอร๑ด สมาคมนิสิตเกํา มก.   ให๎ความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑ในการจัดพิธีเปิดปูายอาคารวิฑูรย๑หาชสุมาลย๑ ภาควิชา
ฟิสิกส๑ คณะวิทยาศาสตร๑  ดูพ้ืนที่เตรียมจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2556  จัดสถานที่งานบัณฑิต มก. 
พบผู๎ประกอบการ กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 23 จัดสถานที่ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จัดสถานที่จับผ๎าระบาย คณะสัตวแพทย๑ ให๎ความอนุเคราะห๑พ้ืนเวทีพิธีไหว๎ครูชําง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร๑ ติดตั้งปูายไวนิลเกาะกลางถนนสุวรรณฯ ประชาสัมพันธ๑ จัดสถานที่ท าเวที ปูายไวนิล ส านัก
กีฬา มก.  เตรียมงานประชุมวิชาการ  เตรียมจัดสถานที่งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑   ติดตั้งปูายไวนิล
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52  ประสานงานกับศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีแหํงชาติ   ขออนุเคราะห๑บุคลากร
ในการซํอมแซมศูนย๑ฯ ให๎ความอนุเคราะห๑ติดปูายโฟมตัวอักษรบนเวที สมาคมนิสิตเกํา ให๎ความอนุเคราะห๑ตกแตํง
สถานที่พิธีเปิดงาน climate change data center คณะวิศวกรรมศาสตร๑  ติดตั้งคัทเอาท๑การประชุมทางวิชาการ 
ครั้งที่ 52  จัดตกแตํงสถานที่หอประชุม กองกลาง  ประสานงานกับ ส านักงานทรัพย๑สิน ตรวจสอบพ้ืนที่ อาคารศูนย๑
เรียนรวม 1 กรณีปรับปรุงร๎าน SEVEN – ELEVEN  ประสานงานกับ งานอาคารและสถานที่ จัดสถานที่งานวัน
สถาปนา มก. ให๎ความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑ ส าหรับจัดงาน EX – Night 57 สมาคมปริญญาโทส าหรับผู๎บริหาร  ซํอม
โต๏ะหมูํบูชา 1 ชุด งานสวนและรักษาความสะอาด  ให๎ความอนุเคราะห๑พ้ืนเวที จ านวน 4 พ้ืน พร๎อมโครงเหล็ก ที่ตึก
พักชาย  ประสานงานกับงานอาคารและสถานที่ จัดสถานที่วันมาฆบูชา   ให๎ความอนุเคราะห๑ยืมอุปกรณ๑ เพ่ือใช๎ใน
โครงการละครเวที คณะมนุษยศาสตร๑ ครั้งที่ 22   ให๎ความอนุเคราะห๑ยืมพัสดุอุปกรณ๑ ชมรมพัฒนาศักยภาพ ให๎
ความอนุเคราะห๑พ้ืนเวทีและขาตั้ง ชมรมดนตรีสากล  ให๎ความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑พิธีสงฆ๑ ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ จัดสถานที่ “50 ปี คืนสูํเหย๎าสังคมศาสตร๑แดนขจี” 

   
 
 
 
 

 
ให๎ความอนุเคราะห๑ติดปูายผ๎าเกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ โครงการสํงเสริม

ความสามารถพิเศษภาคฤดูร๎อนปิดฝาทํอระบายน้ าบริเวณอาคารส านักการกีฬา ให๎ความอนุเคราะห๑ธง แกํชมรมพุทธ
ศาสน๑  ให๎ความอนุ เคราะห๑จัดท าข๎อความโฟม  ส านักการกีฬา  ติดปู ายประชาสัมพันธ๑ปู ายบอกทาง                  
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คณะมนุษยศาสตร๑  จัดสถานที่เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ มก. ส านักงานประกันคุณภาพ  ให๎ความอนุเคราะห๑ธงแกํ
ชมรมพุทธศาสน๑   ให๎ความอนุเคราะห๑เวที สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร๑  ให๎ความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑ชมรมวงดนตรี
รวมดาวกระจุย  ดูพ้ืนที่ในการจัดงาน “นนทรีสีทอง”57” กองกลาง   ติดตั้งปูายไวนิล งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปี 2557  ให๎ความอนุเคราะห๑ยืมธงแกํ อ.บ.ก.  จัดท าปูายบอกทางส านักบริการคอมพิวเตอร๑  จัดสถานที่
สถานพยาบาล  จัดท าปูายไม๎อัดห๎ามจอดงานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ  ให๎ความอนุเคราะห๑ปูายเพ่ือปิดประกาศ 
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร   

5.  ดูงานระบบบ าบัดน้ าเสีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ให๎ความอนุเคราะห๑ข๎อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียให๎กับ ศูนย๑เชี่ยวชาญเฉพาะทางด๎านกลยุทธ๑

ธุรกิจที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556  ภาควชิาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล๎อม คณะ
สิ่งแวดล๎อม ขอเก็บตัวอยํางน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ทุกวันอังคาร ตั้งแตํวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557  
จนกระท่ังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ขอความอนุเคราะห๑ข๎อมูล แกํ
นิสิตปริญญาโท จ านวน 1 ทําน  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2557 
 
 
 
 

 
 
 

6.  งานซ่อมแซมผิวการจราจร ภายใน มก.   
 ด าเนินการซํอมแซมถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบํอ ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลางเป็นเงิน 

21,292 บาท  ประกอบด๎วย บริเวณแยกพุทธเกษตร  ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัยซํอมแซมถนนช ารุด 
ถนนชูชาติ ถนนหน๎าสามบูรพาจารย๑  ซํอมถนนช ารุดบริเวณจุดทิ้งขยะซอย 45  ประสานงานกับบริษัทฯ กรณีซํอม
ถนนหน๎าโรงเรียนสาธิตฯ  ซํอมถนนเป็นหลุม  ประสานงานรักษาความปลอดภัย ซํอมแซมพ้ืนผิวจราจรช ารุด ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและประสานงานกับคณะบริหารธุรกิจ กรณีขออนุมัติขุดเจาะถนนตรวจสอบพ้ืนผิวถนน
ช ารุดด๎านหลังอาคารสถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหาร  ซํอมแซมถนนภาควิชากีฏวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 
 

 7. งานซ่อมแซมรถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี 
  ด าเนินการ ซํอมรถยนต๑ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2557 

ประกอบด๎วย    
วัน/เดือน /ปี รถยนต๑สํวนกลาง รถโดยสารสวัสดิการ 

ตุลาคม  2556 57 80 
พฤศจิกายน  2556 31 75 
ธันวาคม  2556 25 46 
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วัน/เดือน /ปี รถยนต๑สํวนกลาง รถโดยสารสวัสดิการ 
มกราคม 2557 26 55 
กุมภาพันธ๑ 2557 25 50 
มีนาคม 2557 18 49 
เมษายน 2557 19 39 
พฤษภาคม 2557 32 41 
มิถุนายน 2557 33 32 
กรกฎาคม 2557 26 49 
สิงหาคม 2557 24 44 
กันยายน 2557 25 58 

รวม 341 618 
 

 
 
 

  
   
 
 

สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพ้ืนที่
สํวนกลาง มก.  จ านวน 6 โครงการ มีรายจํายเป็นเงิน 898,080  บาท  

 

พัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ด าเนินการพัฒนาการให๎บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดยพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน๑ ของอาคารหอพัก-ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต  อาคารกองกิจการ
นิสิต และชมรมตํางๆ ดังนี้ 

 

 ๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 
 ติดตั้งม่านบังตา บริเวณด๎านหน๎าตึกพักหญิงขจีนุช ซอย ๔๕  
 ซ่อมแซมป้ายช่ือตึกที่หลุดช ารุด ตึกพักหญิงคัทลียา 
 ซ่อมแซมฝาปิดบ่อส้วมแตก โดยการกํอแบบเทปูนเป็นฝาส าเร็จบริเวณตึกพักชายที่

12,13,๑๔ ,15 และตึกพักหญิงชงโค,ชวนชม   
 ปูกระเบื้อง ทางเดินหน๎าศาลพระพรหม โดยใช๎กระเบื้องชนิดกันลื่นบริเวณตึกพักหญิง

ชงโค 
 เทปูนพื้นทางเดิน ปรับสภาพพ้ืนทางเดินเป็นหลุมลึกพ้ืนปูนแตกและมีเหล็กแหลมยื่น

ออกมาให๎พ้ืนเรียบ และปลอดภัย อาคารส านักงานกองกิจการนิสิต 
 ทาสีบานประตูไม้ ปูอมชวนชมหน๎าหอพักหญิง 
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๒. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสติ ประกอบด้วย 
 พัฒนาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของตึกพัก หอพักชาย-หญิงได๎แกํ 

ตึกพักชายที่5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่15 ตึกชวนชม ตึก
ชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน๑ ตึกมหาหงส๑ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี ตึกพุทธรักษา อาคารกิจกรรม(ตึก8) ชมรมดนตรีดาว
กระจุย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีเคยูแบรนด๑ ชมรมมุสลิมฯลฯ และอาคารส านักงานกองกิจการนิสิต 

 ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ได๎แกํ ระบบประปา ระบบทํอระบายน้ าทิ้ง 
และระบบบ าบัดน้ าเสียของตึกพัก หอพักชาย-หญิงเชํน ตึกพักชายที่5 ตึกพักชายที่12 ตึกพักชาย 13 ตึกพักชายที่ 
15 หอพักชายที่14 หอพักชายที่15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน๑ ตึกมหาหงส๑ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี 
ตึกพุทธรักษา อาคารกิจกรรม(ตึก8) ชมรมดนตรีดาวกระจุย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีเคยู-แบนด๑ ชมรมมุสลิม 
ฯลฯ และอาคารส านักงานกองกิจการนิสิต  

 

   
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจ าอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 
 ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม  ตึกพัก  หอพักชาย-หญิง 

ได๎แกํ ตึกพักชายที่5  ตึกพักชายที่12  ตึกพักชายที่13  ตึกพักชายที่15 หอพักชายที่14 หอพักชายที่15 ตึกชวนชม  
ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน๑ ตึกมหาหงส๑ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และตึกพุทธรักษา  



 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบด:ี              68 
 

 ซ่อมแซมราวตากผ้า โดยเปลี่ยนลวดใหมํ บริเวณตึกพักชายที่๑๕,  หอพักชายที๑่๓ และ
ตึกพักหญิงคัทลียา  

 เชื่อมกล่องเหล็กปิดสวิทซ์แอร์ บริเวณตึกพักหญิงขจีนุช ซอย ๔๕ และ ปูอม-มหาหงส๑ตึก
พักหญิง  

 ซ่อมแซมเตียงเหล็ก โดยการเชื่อมเหล็กเตียงที่หักให๎ติดกันและแข็งแรง ได๎แกํตึกพักชายที่
5 ตึกพักชายที่12 ตึกพักชายที่13 ตึกพักชายที่15 หอพักชายที่14 หอพักชายที่15 ตึกชวนชม    ตึกชงโค ตึก
คัทลียา ตึกขจรรัตน๑ ตึกมหาหงส๑ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และตึกพุทธรักษา 

 โครงการกั้นห้องกิจกรรมชมรมจักรยาน บริเวณชั้นลํางอาคารพนม สมิตานนท๑ สถานี
วิทยุ ม.ก.  

 เชื่อมเสาเหล็ก และเทปูนฐานเสาส าหรับขึงตาข่ายสนามสนามแบดมินตัน 
บริเวณตึกพักหญิงบุษกร เพ่ือให๎นิสิตได๎ใช๎ในการเลํนกีฬา  

 เปลี่ยนเครื่องปั้มน้ า บริเวณหลังอาคารชมรมดาวกระจุย 
 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแตก บริเวณตึกพักหญิงคัทลียา,ราชาวดี,

ตึกพักชายที่๑๒(หลังคาโรงจอดจักรยาน) 
 ซ่อมแซมผนังกั้นห้องพักนิสิต ซึ่งมีปลวกกัดกินเสียหายบริเวณหอพักชายที่ ๑๔ 
 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน แตกเสียหายจากอายุการใช๎งานบริเวณหอพักชายที่๑๓ 

 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์สนับสนุนประชุมสัมมนา อาคารเรียนส่วนกลาง 
 

1. โครงการปรับปรุงภายในอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน ตามที่ได๎รับอนุมัติปรับงบกลาง 
มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 18/57  เป็นคําใช๎จํายในการจ๎างจ๎างปรับปรุงภายในอาคารหอประชุมเกษตร
กลางบางเขน ในวงเงิน 5,925,144.26 บาท  เบิกจํายจริงเป็นเงิน 5,900,000 บาท คงเหลือเป็นเงิน 25,144.26 บาท 
(เร่ิมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2557 ) โดยด าเนินการติดตั้งครุภัณฑ๑ลอยตัว ดังนี้  

บริเวณพื้นที่ชั้น 1 ประกอบด๎วย ห๎องส านักงานอาคาร  ห๎องหอประวัติ และห๎องนิทรรศการหมุนเวียน   
บริเวณพื้นที่ชั้น 2 ประกอบด๎วย ห๎องจัดเลี้ยง  ห๎องพิธีการ  ห๎องประชุม 1  และห๎องประชุม 2  
บริเวณพื้นที่ชั้น 3 ประกอบด๎วย ห๎องประทับเล็ก  ห๎องสรง  ห๎องตามเสด็จฯ ห๎องประทับใหญํ ห๎องตามเสด็จฯ 2 ห๎อง 

 

 



 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบด:ี              69 
 

 

 

    

 

 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โดยจัดโครงการ

กิจกรรม 5 ส  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได๎รับอนุมัติจ าหนํายพัสดุช ารุดและเสื่อมสภาพ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยอาศัยความตามข๎อ 157 แหํงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก๎ไขเพ่ิมเติม เรียบร๎อยแล๎ว ประกอบด๎วย ยางรถยนต๑ แบตเตอรี่ 
น้ ามันหลํอลื่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร๑ เศษเหล็ก รถยนต๑ รถอีแต๐น ฯลฯ ได๎รับเงินทั้งสิ้น 74,500 
บาท  (เจ็ดหมื่นสี่พันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และได๎น าเงินเข๎ารายได๎สํวนกลาง 
เรียบร๎อยแล๎ว 
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4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยได๎รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได๎
สํวนกลาง มก. ปี 2556 งบลงทุน  คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง รายการโครงการจ๎างเหมากํอสร๎างเขื่อนกันดินบริเวณคูน้ า
ด๎านข๎างกลุํมหอพักชาย ในวงเงิน 6,170,159 บาท เบิกจํายจริงเป็นเงิน 5,970,000 บาท คงเหลือเป็นเงิน 
200,159 บาท โดยด าเนินการดังนี้ 
   ขุดลอกคูคลองปรับดินแนวตลิ่งและร๎านคลองใหมํ ตั้งแตํโรงอาหารกลาง 1 (คูคลองริมแนวรั้ว
หอพักชายที่ 12) ถึงอาคารคณะมนุษยศาสตร๑หลังใหมํ รวมความยาวคูคลองที่ปรับดินแนวตลิ่งใหมํ  221 เมตร  
(2,697 ตารางเมตร) 
  เทคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันดินแนวคูน้ าสํวนที่ขุดลอกคูคลอง จากโรงอาหารกลาง 1 ถึง
อาคารคณะมนุษยศาสตร๑ใหมํ (2,697 ตารางเมตร) 
   กํอสร๎างคอนกรีตพิมพ๑ลายรอบเข่ือนกันดิน 520 ตารางเมตร (ตลอดความยาวคูคลองที่กํอสร๎าง
เขื่อนใหมํทั้ง 2 ฝั่ง) 
  กํอสร๎างม๎านั่ง ค.ส.ล หลํอในที่ผิวหินล๎าง ขนาดความยาว 3 เมตร จ านวน 4 ตัว 
  กํอสร๎างพ้ืน ค.ส.ล ยื่นขนาด 2.70 x 21 เมตร พร๎อมราวเหล็กกันตก จ านวน 1 ที่, ขนาด  
2.70 x 12 เมตร พร๎อมราวกันตก จ านวน 1 ที่ และ ขนาด 2.70 x 7.50 เมตร พร๎อมราวกันตก 1 ที่ 
   งานกํอสร๎างศาลาพักผํอน ขนาด 5.50 x 47 เมตร  จ านวน 1 หลัง บริเวณคูน้ าด๎านคณะ
มนุษยศาสตร๑ตํอเชื่อมกับทางเดิน cover way ของเดิม 
   ปรับปรุงพื้นท่ีแนวรั้วหอพักชายที่ 13 และ 14 (ฝั่งตรงข๎ามคณะมนุษยศาสตร๑) 
   ติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสวํางภายในศาลาพักผํอนที่กํอสร๎างใหมํ จ านวน 22 จุด 
  ตํอเชื่อมทํอสุขาภิบาลและระบบประปาใหมํเพ่ือให๎เหมาะสมกับเขื่อนกันดินที่กํอสร๎างใหมํ 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างแนวป้องกันน้ าท่วม มก. (ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) ไดร๎ับจัดสรรงบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง มก. ปี 2556 และ ปี 2557 งบลงทุนคํา
ที่ดินสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง มก. ปี 2556 เป็นเงิน 29,900,000 บาท และงบประมาณ
เงินรายได๎สํวนกลาง มก. ปี 2557 เป็นเงิน 890,000 บาท รวมคําใช๎จํายทั้ง สิ้น 30,790,000 บาท โดย
ด าเนินการดังตํอไปนี้  

งานก าแพงด๎านนอก  
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 งานเสริมรั้วคอนกรีตสูงประมาณ 0.50 – 0.90 เมตร ความยาว 1,892 เมตร 
- ด๎านถนนงามวงศ๑วาน ความยาว 1,114 เมตร 
- ด๎านถนนวิภาวดีรังสิต  ความยาว  778 เมตร 

 งานบุกระเบื้องหินทรายคัดขนาด  จ านวน 1,230 ตารางเมตร 

 งานท าทรายล๎างเสา, คาน จ านวน 3,935 ตารางเมตร 

 งานปูแผํน GC 

 L จ านวน 3,746 ตารางเมตร 

   งานรื้อบล็อกคอนกรีตของเดิมและเสริมปูนทรายใหมํ จ านวน 1,671 ตารางเมตร 

   งานรื้อถอนรั้วเหล็กของเดิมและติดตั้งใหมํ จ านวน 757 ชุด 

   งานทาสีรั้ว  จ านวน 2,838 ตารางเมตร 

   งานเทคอนกรีตทางเดิน  จ านวน 1,500 ตารางเมตร 

   งานรื้อขารับเสาธงและติดตั้งใหมํ  จ านวน 156 ชุด 

   งานรื้อหินอํอนตรามหาวิทยาลัยและติดตั้งใหมํ  จ านวน 757 ชุด 

   งานรื้อโคมไฟหัวเสาและติดตั้งใหมํ จ านวน 25 ชุด 
งานก าแพงด๎านใน 

   งานตอกเสาเข็ม I 0.18x0.18x6.00 เมตร  จ านวน 681 ต๎น 

   งานแผํน sheet pile ยาว 1.50 เมตร  จ านวน 200 เมตร 

   งานท าก าแพงคอนกรีต  ความยาว 1,625 เมตร 

   งานถมดินชนิด CL, CH พร๎อมบดอัด 95% จ านวน 7,759 ลูกบาศก๑เมตร 

   งานปูบล็อกคอนกรีตลายคชกริช  จ านวน 3,316  ตารางเมตร 

   งานประตูระบายน้ า  จ านวน 1 ชุด 
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6. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า อาคารศูนย์เรียนรวม 3   ด าเนินงานโครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน  ซึ่งใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง 
มก.ปี 2556 เป็นเงิน 1,300,000 บาท โดยด าเนินการรื้อกระเบื้อง พ้ืน ผนัง ประตู และหน๎าตํางของเดิม ปูผิว
กระเบื้องและแกรนิตพ้ืน ผนัง เคาน๑เตอร๑ ติดตั้งประตู-หน๎าตําง ติดตั้งฝูาเพดาน, ติดตั้งสุขภัณฑ๑ อํางล๎างหน๎า โถ
ปัสสาวะ, เดินทํอระบบสุขาภิบาล, ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ๑ระบบสุขาภิบาล, เดินทํอร๎อยสายไฟระบบไฟฟูา, ติดตั้งดวง
โคมของไฟฟูาใหมํและ ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

 
 

พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ด าเนินการกํอสร๎างอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และ
มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จ านวน 4 
หลัง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   มีการด าเนินงานจากบริหารจัดการดังนี้ 

1. การบริหารจัดการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมและ   
ภูมิทัศน๑ภายในเกษตรกลางบางเขน ลดปริมาณการจราจร การจอดรถบนถนน ตลอดจนลดมลพิษภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ให๎มีสภาพล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี และการบริหารจัดการท าให๎มีรายได๎ที่ใช๎ในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

การบรกิาร ผลการด าเนินงาน รายจ่าย (บาท) 
จ านวน 
(ครั้ง) 

รายรับ (บาท) ยกเว้น  (บาท)  รวมจ านวนเงิน 
(บาท) 

อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1 17,354 4,929,655 263,880 5,193,535 4,559,727.36 
อาคารจอดรถบางเขน 14,930 1,721,390 27,520 1,748,910 3,449,296.92 
อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 10,218 4,722,735 113,400 4,836,135 1,606,813.56 
อาคารจอดรถวิภาวดรีังสิต 15,342 840,640 295,720 1,136,360 1,882,042.00 
ลานจอดรถหอประชุม มก. - 1,261,390 - 1,261,390 483,105.51 
รวมเป็นเงิน  19,697,925 12,135,281 31,833,206 11,980,985.35 
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2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาการ

ให๎บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ๎างบริการรักษาความปลอดภัยและจ๎างบริการท าความสะอาด อาคารจอดร ถ
บางเขน อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวก และความปลอดภัยให๎กับนิสิตและบุคลากรที่ใช๎อาคาร ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี ใช๎
งบประมาณเงินรายไดอ๎าคารจอดรถ เป็นเงิน 709,409.88 บาท  

3. โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาการ
ให๎บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ๎างบริการบ ารุงรักษาและซํอมแซมลิฟต๑ อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถ
งามวงศ๑วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยให๎กับนิสิตและบุคลากรที่ใช๎บริการลิฟต๑โดยสารของอาคาร ใช๎งบประมาณเงินรายได๎ อาคารจอดรถ 
เป็นเงิน 117,914 บาท      

 

พัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

งานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ ได๎รับมอบหมายด าเนินการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จ านวน 4 หลัง มีรายรับ เป็นเงิน 1,986,315 บาท และพัฒนาสภาพแวดล๎อมและภูมิ
ทัศน๑ภายในบริเวณอาคารให๎เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพ่ือให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี และเกิด
ประโยชน๑สูงสุดกับผู๎พักอาศัยในอาคาร ดังนี้ 

 

การบริการ ผลการด าเนินงาน รายจําย (บาท) 
จ านวน (ครั้ง) รายรับ (บาท) ยกเว๎น (บาท) รวมจ านวนเงิน (บาท) 

อาคารสวัสดิการ มก. 18,002 4,755,433.00 4,755,433.00 1,554,128.66 1,554,128.66 
      
รวมเป็นเงิน 18,002 4,755,433.00 4,755,433.00 1,554,128.66 1,554,128.66 

 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณอาคารสวัสดิการ ด าเนินการจ๎างบริการรักษาความ
สะอาดพ้ืนที่สํวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี ถูกสุขอนามัยกับผู๎พักอาศัย ใช๎งบประมาณ
เงินรายได๎ของอาคารสวัสดิการ เป็นเงิน 522,860 บาท 

 

2. พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดิการ ด าเนินการจ๎างบริการรักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่สํวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให๎มีความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สินกับผู๎พักอาศัย ใช๎งบประมาณเงิน
รายได๎ของอาคารสวัสดิการ  เป็นเงิน 672,000 บาท 
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พัฒนาการให้บรกิารรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.  พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได๎รับมอบหมายให๎บริหารจัดการรถ

สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2531 เป็นรถบัสเล็กโดยสารขนาด 
20 - 25 ที่นั่ง จ านวน 4 คัน การให๎บริการเส๎นทางที่ให๎บริการภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางความยาวประมาณ 5 - 
6.9 กิโลเมตร เริ่มให๎บริการตั้งแตํเวลา 06.30 - 18.30 น. และเก็บคําโดยสารเป็นเงิน 1 บาท โดยหยอดเงินใสํ
กลํอง ตํอมาคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการ เพ่ิมขึ้นอีกหลายคันและ
อัตราคําน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น จึงมีมติที่ประชุมปรับอัตราคําโดยสารเป็นเงิน 2 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2543 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ให๎บริการโดยไมํเก็บคําโดยสาร(ฟรี) และจํายคําตอบแทนพนักงานขับ
รถยนต๑ รอบละ 5 บาท/รอบ/คน นอกเหนือจากคําจ๎างรายเดือน 

การบริหารจัดการได๎จัดท าผังการเดินรถโดย แบํงสายการเดินรถ การก าหนดจ านวนรถและพนักงานขับรถ
ประจาในแตํละวัน โดยจัดท ารายงานการให๎บริการรถ ตารางให๎บริการรถแตํละเดือน สรุปรายงานการใช๎วัสดุเชื้อเพลิง 
รายงานรายรับ - รายจําย ตรวจสอบและประสานงานการแจ๎งซํอมรถ จัดรถสนับสนุนกิจกรรมด๎านการเรียนการสอน
ของนิสิตและอาจารย๑นอกสถานที่ จัดเวรการวิ่งรถนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จัดรถให๎บริการเป็นสวัสดิการ
แกํบุคลากรนอกสถานที ่รวมทั้งควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและพนักงานขับรถยนต๑ ดังนั้น 
แผนการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ จึงเป็นแนวทางการศึกษาการบริการงานแกํผู๎ที่มาปฏิบัติงาน พนักงานขับ
รถยนต๑และผู๎ที่สนใจ เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานตํอไป 

ปัจจุบันหนํวยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจ านวน 7 คัน  และรถราง จ านวน 25 
คัน รวมเป็น  32  คัน และได๎ก าหนดสายและเส๎นทางการเดินรถบริการรับ – สํง นิสิต และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 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) 
 รถบริการนอกเวลาราชการ ให๎บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให๎บริการสาย 1 (จ านวน 2 

คัน), สาย 3 (จ านวน 1 คัน), สาย 4 (จ านวน 3 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 8 คัน เพ่ือรับสํงนิสิตในเขตการ
เรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข๎า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ 

 รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  ให๎บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให๎บริการ
สาย 1 (จ านวน 2 คัน) , สาย 4 (จ านวน 2 คัน) , สาย 5 (จ านวน 1 คัน)  รวม 5 คัน โดยผํานถนนอิงคสุวรรณ 
ผํานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ ผํานอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือรับสํงนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและ
ประตูเข๎า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ 

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
รถรางนนทรีในโครงการ KU –Green Campus Healthy Community ขนาดไมํน๎อยกวํา 21 ที่นั่ง ดังนี้ 
 

สนบัสนุนจาก จ านวน (คัน) จ านวนเงิน (บาท) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 4 1,926,000 

ดร.ขนิษฐา กาญจนจารี 15 7,236,400 
บริษัท โตโยต๎า บัสส๑ จ ากัด 1 481,000 
บริษัทน้ าแรํเพชรสุวรรณ 1 481,500 
บริษัท แคนดูคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
สมาคมนิสิตเกําวิศวกรรมศาสตร๑ 

 
1 

 
450,000 
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สนับสนุนจาก จ านวน (คัน) จ านวนเงิน (บาท) 
บริษัท ช.การชําง จ ากัด (มหาชน) 1 500,000 

บริษัทเซเรบอส จ ากัด 1 450,000 
สมาคมนสิิตเกํา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ใน
พระบรมราชูปถัมภ๑ 

1 609,900 

บริษัท ซีพีออลล๑ จ ากัด (มหาชน) 1 600,000 
สหกรณ๑ออมทรัพย๑ มก. จ ากดั 2 1,380,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28 14,114,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยด าเนินการซํอมแซม และบ ารุงรักษา
รถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี จ านวน 32 คัน เพ่ือให๎บริการแกํนิสิตและบุคลากรได๎ตลอดตามชํวงเวลาที่
ก าหนด โดยใช๎งบประมาณเงินรายได๎กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑  เป็นเงิน 2,432,974.88 บาท 
เพ่ือวิ่งให๎บริการทั้ง 5 สาย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มี
นโยบายให๎มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหนํวยงาน คณะ 
สถาบัน ส านัก และกอง โดยเก็บค าบ ารุงรักษารถ และมีผู๎ขอติดปูายประชาสัมพันธ๑ข๎างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บ
คําธรรมเนียม เพ่ือท าให๎มีรายได๎ส าหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้น ยังมีหนํวยงาน คณะ สถาบัน ส านัก และกอง ขอยกเว๎นคําบ ารุงรักษารถยนต๑ ระหวําง วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 – 31 มีนาคม 2557 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง) จ านวนเงิน (บาท) 
ช าระเงิน ขอยกเว้น รายรับ ขอยกเว้น 

1. คําบ ารุงรักษารถยนต๑ 50 85 15,728.00 34,435.00 
2. คําติดปูายประชาสัมพันธ๑ 4 3 15,240.00 3,088.00 
 รวมท้ังสิ้น 54 88 30,968.00 37,523.00 
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4. โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
(KU SMART BUS) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน มีนโยบายที่จะให๎นิสิตและบุคลากรลดการใช๎รถยนต๑สํวนตัว
และจักรยานยนต๑ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีรถโดยสารสวัสดิการให๎บริการแกํนิสิต บุคล ากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และประชาชนที่มาติดตํอหนํวยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ โดยไมํเก็บคําโดยสาร 
จ านวน 5 เส๎นทาง  การให๎บริ การดั งกลํ าวอยูํ ในความดูแลของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ โดยเป็นการวิ่งให๎บริการภายในบริเวณวิทยาเขตฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
และลดการใช๎รถยนต๑ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะชํวยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและที่จอดรถไมํเพียงพอใน
มหาวิทยาลัยฯ  ลดมลพิษทางอากาศและเสียง นอกจากนี้ยังชํวยลดการใช๎บริการรถจักรยานยนต๑รับจ๎างซึ่งเป็นวิธีการ
เดินทางที่มีความปลอดภัยคํอนข๎างต่ า นั้น 
 จากนโยบายดังกลําว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑จึงได๎มอบหมายให๎สาขาวิศวกรรมขนสํง ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ด าเนินโครงการปรับปรุงการให๎บริการรถสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ๎งข๎อมูลการเดินรถ
สวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑หรือ KU SMART BUS ผํานระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู๎ใช๎บริการ
สามารถทราบสายรถที่ผํานสถานที่นั่น ๆ และข๎อมูลการเดินรถได๎ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแตํ
ละสายท าให๎สามารถวางแผนการเดินทางได๎อยํางเหมาะสมผํานจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ 
หรือผํานแอปพลิเคชั่นบนสมาร๑ทโฟน ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
1. การพัฒนาระบบรายงานการเดินรถ เพื่ออ านวยความสะดวกแกํผู๎โดยสาร นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และ

บุคคลภายนอกที่ใช๎บริการรถโดยสารสวัสดิการ 
2. วิเคราะห๑ข๎อมูลการเดินรถวํามีความเหมาะสมเพียงใด 
3. การส ารวจทัศนคติของการให๎บริการของรถสวัสดิการตํอผู๎โดยสาร 

ผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
1.  การติดตั้ง GPS บนรถรางจ านวน 24 คัน และรถโดยสาร 25 ที่นั่ง จ านวน 6 คัน 
2.  การติดตั้งจอแสดงผล 3 แหํง คือ 

1) บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่ (ประตูวิภาวดีรังสิต) 
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2) บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารหน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 (ประตูงามวงศ์วาน 1) 
 

 
  

 
 

3) บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารศาลาหกเหลี่ยม (ประตูพหลโยธิน) 
 

 
 
  
 

3. จอแสดงเส๎นทางการเดินรถทางอินเตอร๑เน็ต เพ่ือให๎หนํวยรถสวัสดิการใช๎ส าหรับตรวจสอบติดตามการ
ให๎บริการรับ-สํงนิสิต บุคลากรภายใน มก. ของพนักงานขับรถยนต๑ จ านวน 5 สาย 
http://kubus.netburzt.com/map/index/1?bigmap=1   

 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ นิสิต บุคลากรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ส าหรับแอนดรอยด์   
ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.in.whs.ku.bus 

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได๎รับมอบหมายให๎ควบคุม ดูแล บริหาร
จัดการรถยนต๑สํวนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต๑ รถบรรทุกเพ่ือการเกษตร รวมจานวน 98 คัน โดย
การซํอมแซมบ ารุงรักษารถยนต๑ ใช๎งบประมาณเงินรายได๎เป็นเงิน 1,537,956.91 บาท เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน๑สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยังได๎ด าเนินการเชํารถยนต๑มาใช๎ใน
ราชการจากบริษัท นัมเบอร๑วันคาร๑เรนทัล จ ากัด เป็นรถยนต๑นั่ง ยี่ห๎อ โตโยต๎า จ านวน 12 คัน ใช๎งบประมาณเงิน
รายได๎เป็นเงิน 1,025,916 บาท  เพ่ือให๎บริการยานพาหนะผู๎บริหารระดับสูง  ได๎แกํ นายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝุายตํางๆ และหนํวยงานที่ขอใช๎บริการ ให๎บริการงานสํวนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เป็น
กิจกรรมของนิสิตงานโครงการตําง ๆ ด๎านการเรียนการสอนของอาจารย๑ และนิสิต หนํวยงานคณะ สานัก สถาบัน 

http://kubus.netburzt.com/map/index/1?bigmap=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.in.whs.ku.bus
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จ านวน 7,250 ครั้ง อาทิ ให๎บริการงานผู๎บริหารระดับสูง โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว งานถวายผ๎ากฐิน
พระราชทานประจ าปี งานโครงการหลวง งานกาชาด งานเกษตรแฟร๑ งานกีฬามหาวิทยาลัยประจ าปี ฯลฯ 

2. การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให๎มีการ
ใช๎ทรัพยากรรํวมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต๑สํวนกลางให๎กับหนํวยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง 
โดยเก็บคําบ ารุงรักษารถยนต๑ เพ่ือท าให๎มีรายได๎ส าหรับการบริหารจัดการรถยนต๑สํวนกลางให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหนํวยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว๎นคําบ ารุงรักษารถยนต๑ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการสนับสนุน    
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ดังนี้ 

1. โครงการณรงค์การควบคุมก าจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร๑ มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญํ มีบุคลากรและนิสิตจ านวนมาก วิธีการด าเนินกิจกรรมและสภาพแวดล๎อม
ของอาคารสถานที่คํอนข๎างแออัด และบางบริเวณมีการจัดการสุขาภิบาลไมํถูกสุขลักษณะ ประกอบด๎วยสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวนและมีแหลํงอาหารที่อุดมสมบูรณ๑ ซึ่งเอ้ืออ านวยตํอการเป็นแหลํงแพรํพันธุ๑ของพาหะน าโรค
โดยเฉพาะหนู ท าให๎บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ประสบปัญหาความร าคาญจากความชุกชุมของ
หนูและโรคติดตํอที่มีหนูเป็นพาหะเพ่ิมขึ้น อีกทั้งหนูยังเป็นตัวปัญหาในการท าลายวัสดุ อุปกรณ๑ทางการสื่อสาร สื่อการ
เรียนการสอน รวมไปถึงพ้ืนที่ตัวอาคารตําง ๆ ซึ่งท าให๎เกิดความเสียหายในทรัพย๑สินของทางราชการเป็นอยํางมาก  

ดังนั้น เพ่ือให๎การควบคุมก าจัดหนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน เป็นไปอยําง
รวดเร็วและทันเหตุการณ๑ ตลอดจนเป็นการตัดวงจรการเพ่ิมจ านวนหนู ลดปัญหาการแพรํโรคติดตํอ ลดความสูญเสีย 
จากการท าลายวัสดุ อุปกรณ๑ทางการศึกษา  รวมถึงตัวอาคารและสถานที่ซึ่ ง เป็นประโยชน๑สูงสุดตํอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ตํอไป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ รํวมกับผู๎ทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
เริ่มด าเนินโครงการณรงค๑การควบคุมกาจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ตั้งแตํปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน 

รายการ 
จ านวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง) จ านวนเงิน (บาท) 

ช าระเงิน ขอยกเว้น รายรับ ขอยกเว้น 
คําบ ารุงรักษารถยนต๑ 88 128 129,514.50 295,548.50 

รวมทั้งสิ้น 88 128 129,514.50 295,548.50 
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ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2557 ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 
31 มีนาคม 2557) โดยใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 45,520 บาท สามารถควบคุมจานวนประชากรหนูทั้งสิ้น 19,827 
ตัว ดังนี้ 

 

ล าดับที ่ ชื่ออาคาร รอบอาคาร รั้ว พื้นที่สาธารณะ หมายเหตุ 

1. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 202 353 0 
 

2. อาคารจอดรถจอดรถบางเขน 0 3 4 
 

3. โรงจอดรถยนต๑กองยานพาหนะฯ 1,188 - - 

พื้นที่ติดต่อกัน 4. อาคารกองยานพาหนะฯ 720 597 966 

5. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 743 - - 

6. อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 231 115 31 
 

7. อาคารศูนย๑เรียนรวม 2 37 - 5 
 

8. อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 2,612 1,199 1,407 
 

9. อาคารศูนย๑เรียนรวม 4 394 102 - 
 

10. อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1 140 66 - 
 

11. อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 174 33 - 
 

12. อาคารวิจัยและพฒันา มก. 5 9 - 
 

13. อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 587 578 - 
 

14. อาคารสวัสดิการ มก. 1 56 - 21 
 

15. อาคารสวัสดิการ มก. 2 145 - 10 
 

16. อาคารสวัสดิการ มก. 3 138 - - 
 

17. อาคารสวัสดิการ มก. 4 118 - 22 
 

18. อาคารพุทธเกษตร 1,288 - - 
 

19. 
อาคารงานสวนและรักษา 
ความสะอาด 

513 - - 
 

20. 
อาคารงานซํอมบ ารุง/ 
งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ 

1,715 - - 
 

21. อาคารบํอบ าบัดน้ าเสีย มก. 847 - - 
 

22. 
อาคารส านักพิพิธภัณฑ๑และ
วัฒนธรรมการเกษตร 

2,453 - - 
 

  รวมทั้งสิ้น 14,306 3,055 2,466 19,827 
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การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
 

โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได๎รับความรํวมมือกับหนํวยงาน
เอกชนเกี่ยวกับการด าเนินงานในโครงการประหยัดพลังงาน ในการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการไบโอดีเซลให๎
บรรลุผลส าเร็จได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดกับประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการให๎นิสิตเข๎าศึกษาดูงาน การบริการทางวิชาการแกํประชาชน โดยมีการถํายท ารายการตําง 
ๆ ซึ่งมีหนํวยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 475,000 บาท ประกอบด๎วย 

 บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท๑ จ ากัด บริจาคเครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซล รุํน BTC-
150  พร๎อมวัสดุอุปกรณ๑ รวมเป็นเงิน 335,000 บาท 

 ธนาคารไทยพาณิชย๑ จ ากัด (มหาชน) บริจาคเงิน จ านวน 100,000 บาท 
 บริษัท เจนชวัล จ ากัด บริจาคเงิน จ านวน 10,000 บาท 
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด บริจาคเงิน จ านวน 10,000 บาท 
 ธนาคารทหารไทย จ ากัด บริจาคเงิน จ านวน 20,000 บาท    

เริ่มด าเนินโครงการตั้งแตํปีงบประมาณ 2551 ทํานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เป็น
ประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 และด าเนินการตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได๎
ให๎บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ของนิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู๎สนใจ ดังนี้ 

 

วัน เดือน ปี หน่วยงาน จ านวน (คน) 
15 ตุลาคม 2556 โรงเรียนสาธิตแหํง มก. 5 
17 ตุลาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 120 

19 พฤศจิกายน 2556 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 

2 

16 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 23 
10 กุมภาพันธ๑ 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  
9 

19 กุมภาพันธ๑ 2557 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต๎นก าลัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ 

1 

25 กุมภาพันธ๑ 2557 คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 1 
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วัน เดือน ปี หน่วยงาน จ านวน (คน) 
28 กุมภาพันธ๑ 2557 คณะวนศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

นอกจากนั้น ยังมีการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเพื่อใช๎กับรถสวัสดิการ และรถสํวนกลางประกอบด๎วย 
 

เดือน พ.ศ. 
ผลิตได้ 
(ลิตร) 

รายจ่ายค่าวัสดุ 
และอื่นๆ(บาท) 

ราคาน้ ามัน/
ลิตร 

ประหยัดงบประมาณ 
(บาท) 

ตุลาคม 2556 460 4,007.00 13,841.40 9,834.40 
พฤศจิกายน 2556 320 2,576.00 9,628.80 7,052.80 

ธันวาคม 2556 0 0 0 0 
มกราคม 2557 460 4,007.00 13,841.40 9,834.40 

กุมภาพันธ๑ 2557 460 4,007.00 13,841.40 9,834.40 
มีนาคม 2557 460 4,007.00 13,841.40 9,834.40 
เมษายน 2557 180 1,430.79 5,416.20 3,985.41 

พฤษภาคม 2557 600 5,679.79 18,054.00 12,374.21 
มิถุนายน 2557 320 2,576.00 9,628.00 7,052.80 
กรกฎาคม 2557 - - - 31,836.85 
สิงหาคม 2557 - - - 26,086.45 
กันยายน 2557 - - - 39,086.91 

รวม 2,160.00 18,604.00 64,994.40 46,390.40 
 

พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก. 
 

งานรักษาความปลอดภัย  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ได๎พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยพ้ืนที่สํวนกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  มีหน๎าที่ในด๎านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย๑สินของทางราชการ  
ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  รวมถึง การควบคุมการให๎บริการของกลุํม
รถจักรยานยนต๑บริการ  ควบคุมหาบเรํแผงลอยภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  และให๎บริการในด๎านอ่ืน ๆ  ตามท่ีได๎รับ
การร๎องขอ  และมีการบริหารจัดการด๎านการรักษาความปลอดภัยตําง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด าเนินการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีตําง ๆ ซึ่งมีผลการด าเนินงานในการก ากับ ติดตามผู๎ปฏิบัติฝุาฝืนกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ มีรายได๎ และรายจําย ดังนี้ 
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1.1 รายได้จากการบริหารงาน 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2556 ประจ าปี 2557 
จ านวนครั้ง จ านวนเงิน (บาท) จ านวนครั้ง จ านวนเงิน (บาท) 

1. ปรับผู๎ฝุาฝืนระเบียบการล็อคลอ๎รถยนต๑ 3,213 907,200.00 76,659 1,155,227.00 
2. ปรับผู๎ฝุาฝืนระเบียบหาบเรํ แผงลอยและล๎อเลื่อน 891 178,200.00 26,282 202,424.00 
3. ปรับผู๎ฝุาฝืนระเบียบรถจักรยานยนต๑รับจ๎าง 332 66,400.00 5 1,000.00 

รวม 4,436 1,151,800.00 102,946 1,358,651.00 
 

1.2 รายจ่ายจากการบริหารงาน 

รายการ 

การด าเนนิงาน 
ประจ าปี 2556 ประจ าปี 2557 

จ านวนครั้ง จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนครั้ง จ านวนเงิน (บาท) 

1. จ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอด
รถจักรยานและรถจักรยานยนต๑ (ประตูพหลโยธิน 1, 
ประตูงามวงศ๑วาน 1, 2, ประตูวิภาวดี และลานจอดรถ
อาคารหอประชุม) 

1 1,908,000 
 

1 1,904,000 
 

2. จ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและ
พื้นท่ีสํวนกลาง 

1 4,869,744 1 5,312,448 

3. จ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ี
ภายในส านักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรมการเกษตร 

1 442,704 - รวมกับบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
อาคารและพื้นท่ี
สํวนกลาง 

รวม 3 7,220,448 2 7,216,448 
 
 

2.  โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑รํวมกับสถานี
ต ารวจนครบาลบางเขน  บริหารจัดการ ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย เกิดความสะดวกและปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สิน ตลอดจนเป็นการปูองกันและลดการเกิดคดี
อาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแตํเดือนมิถุนายน  2550  และด าเนินการตํอเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน  โดยสรุปผลการด าเนินงานรับแจ๎งเหตุตําง ๆ  ดังนี้ 

 

เหตุการณ์ที่เกิด ปีงบประมาณ 2556 
(ครั้ง) 

ปีงบประมาณ 
2557 (ครั้ง) 

หมายเหตุ 

เหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหาย/สูญหาย 
เหตุลักทรัพย๑ 81 18 ปีงบประมาณ 56 จับกุมคนร๎าย

ได๎ 4 คน ปีงบประมาณ 57 
จับกุมคนร๎ายได๎ 4 คน  

ชิงทรัพย๑/ล๎วงกระเป๋า 1  -  
บุคคลต๎องสงสัยวัยรุํนมั่วสุม 2  2  
ลืมทรัพย๑สิน 56 13  
เหตุทุบกระจกรถ 1  -  
เหตุท าให๎เสียทรัพย๑ 3  -  
จับกุมคนร๎ายมีอาวุธมีด 6 -  
เหตุไฟไหม๎ 4 -  
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เหตุรถจักรยานยนต๑สูญหาย -  3  
เหตุกรีดกระเป๋า 14 -  
เหตุรถจักรยานสูญหาย 41 8 ปี 2556  จับกุมคนร๎ายได๎ 1 คน 
เหตุรถยนต๑สูญหาย 1 -  

รวม 209 44  
ความปลอดภยัในชีวิต 
เหตุกระโดดตึกเสยีชีวิต    
อนาจาร 1 -  
ทะเลาะวิวาท 1 -  
เหตุท ารา๎ยรํางกาย 4 -  
จับกุมคนรา๎ยเหตุทะเลาะวิวาท  2 -  
เหตุจมน้ าเสยีชีวิต 1 - เด็กจมน้ าเสยีชีวิต 

รวม 9 -  
เกิดอุบัติเหตุ 9 -  
เหตุรถชนกนั    

รวม 5 -  
 

3. โครงการแบ่งเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัย  เป็นโครงการที่ด าเนินการแบํงเขตพ้ืนที่ความ
ปลอดภัยออกเป็น  7  เขต  เพื่อเป็นการแบํงโซนในการรักษาความปลอดภัย  เพื่อให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

เขตพื้นที่  1 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด๎านทิศเหนือ     ติดถนนจักรพันธ๑ฯ    
ด๎านทิศตะวันออก   ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ด๎านทิศใต๎    ติดถนนระพีสาคริก   
ด๎านทิศตะวันตก  ติดถนนสุธรรมอารีกุล    
เขตพื้นที่  2 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด๎านทิศเหนือ    ติดถนนระพีสาคริก  
ด๎านทิศตะวันออก  ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ   
ทิศใต๎     ติดถนนงามวงศ๑วาน   
ด๎านทิศตะวันตก  ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
เขตพื้นที่  3 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด๎านทิศเหนือ    ติดถนนไพทูรย๑อิงคสุวรรณ   
ด๎านทิศตะวันออก  ติดถนนสุวรรณวาจกกสิ 

          ด๎านทิศใต๎    ติดถนนจักรพันธ๑ฯ  
ด๎านทิศตะวันตก  ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
เขตพื้นที่  4 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด๎านทิศเหนือ    ติดถนนเลียบคลองบางเขน    
ด๎านทิศตะวันออก  ติดชุมชนโรงสูบ 

          ด๎านทิศใต๎    ติดถนนไพทูรย๑อิงคสุวรรณ   
ด๎านทิศตะวันตก  ติดคณะประมง     
เขตพื้นที่  5 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ด๎านทิศเหนือ    ติดส านักงานปรมาณูฯ  
ด๎านทิศตะวันออก  ติดถนนสุธรรมอารีกุล   
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ด๎านทิศใต๎    ติดถนนงามวงศ๑วาน   
ด๎านทิศตะวันตก  ติดถนนวิภาวดี  
เขตพื้นที่  6 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
ชุมชนซอยพหลโยธิน  45,  บ๎านพักข๎าราชการ  ลูกจ๎างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑   
จดุทิ้งขยะ  ซอยพหลโยธิน  45,  อาคารสวัสดิการ  มก. 
เขตพื้นที่  7 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต 
7/1 สมาคมนิสิตเกํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
7/2 คณะสัตวแพทย๑ คณะเทคนิคการสัตวแพทย๑ โรงพยาบาลสัตว๑ และคอกสุนัขจรจัด 
7/3 คณะวนศาสตร๑ 
7/4 พ้ืนที่สามเหลี่ยม  อนุสาวรีย๑สามบูรพาจารย๑  หอประชุม  ศาลาหกเหลี่ยม 
 

4.  โครงการแบ่งเขตควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัย มีการแบํงเขตควบคุมพ้ืนที่รักษาความ
ปลอดภัย ควบคุมยานพาหนะที่ผํานเข๎า-ออก, ควบคุมรถจักรยานยนต๑  หาบเรํ  แผงลอย  ล๎อเลื่อน  ที่ไมํได๎รับ
อนุญาตเข๎าภายในเขตการเรียนการสอน  เป็นโครงการตํอเนื่อง  เริ่มด าเนินการตั้งแตเํดือนกุมภาพันธ๑ 2554  จนถึง
ปัจจุบัน  ปีงบประมาณ 2557 ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน  3,081.60  บาท 

 
 

 

 
 

 
 

5. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน 
(จยย.ISO) 

5.1 มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต๑บริการที่ได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  ห๎ามวิ่งเข๎าภายในเขต
การเรียนการสอนโดยจัดเจ๎าหน๎าที่ยามให๎ประจ าตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพ่ือควบคุมมิให๎รถจักรยานยนต๑
บริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการตํอเนื่องด าเนินการตั้งแตํปี  2545  โดยมีการจัดท าบัตร
ประจ าตัวผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต๑บริการที่ได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน  ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ราคาคํา
โดยสารรถจักรยานยนต๑บริการบริเวณจุดจอดรถบริการตําง ๆ  เพ่ืออ านวยความสะดวกตํอผู๎ใช๎บริการ และติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑การใช๎บริการรถจักรยานยนต๑บริการที่ได๎รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  โดยแจ๎ง
รายละเอียดรถจักรยานยนต๑บริการที่ถูกระเบียบเพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการสามารถเลือกใช๎บริการรถจักรยานยนต๑บริการที่
ได๎รับอนุญาตไดอ๎ยํางถูกต๎อง เพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู๎ที่ใช๎บริการ  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ 2553  จนถึงปัจจุบัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 26,652 บาท  
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5.2 มีการจัดการความรู๎ให๎ผู๎ประกอบการรถจักรยานยนต๑ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ตั้งแตํเวลา 
8.30 – 12.00 น. ณ ห๎องสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ  50 ปี และเชิญวิทยากรจาก ศูนย๑ฝึกขับขี่ปลอดภัย 
ฮอนด๎า บริษัท เอ.พี. ฮอนด๎า จ ากัด มาให๎ความรู๎  ซึ่งเป็นการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย  เสริมสร๎างวินัยจราจร ที่มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการรถจักรยานยนต๑ ที่เข๎ารับการอบรมได๎รับความรู๎และทักษะในการขับขี่ให๎ถูกต๎องตาม
หลักการขับขี่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร และยังเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุให๎ลดน๎อยลง ทั้งยังกํอให๎เกิดความ
ปลอดภัยแกํผู๎ใช๎บริการและรวมถึงผู๎ประกอบการรถจักรยานยนต๑บริการเอง  ในการฝึกอบรมนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได๎
จัดสรรงบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง มก.ปี 2556 เป็นเงิน 17,250 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการ 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

6. โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยได๎
ด าเนินการจัดจ๎างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ  และอาคารพ้ืนที่สํวนกลาง จุดจอดรถจักรยานบริเวณประตูตําง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน ตลอด  24  ชั่วโมง  ประกอบด๎วย  อาคารหอประชุม  ลานจอด
รถหอประชุม  อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ  อาคารพุทธเกษตร  อาคารวิจัยและพัฒนา  อาคารบํอบ าบัดน้ าเสีย อาคารก าพล 
อดุลย๑วิทย๑  อาคารศูนย๑เรียนรวม 1, 2, 3,  และ 4  อาคารส านักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรมการเกษตร ฯลฯ  ใช๎เงินรายได๎
สํวนกลาง เป็นเงิน  5,312,448   บาท  

นอกจากนั้นยังด าเนินการบรหิารจัดการเพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สิน ดังนี้ 

 ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑  เพ่ือประชาสัมพันธ๑ให๎นิสิต บุคลากรและผู๎ใช๎บริการของมหาวิทยาลัยฯ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับที่ก าหนด นอกจากนั้น ยังติดปูายประชาสัมพันธ๑ให๎ระมัดระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ทรัพย๑สิน เพ่ือไมํให๎เกิดการสูญหาย บริเวณพ้ืนที่ตําง ๆ  ได๎แกํ  โรงอาหารกลาง 1 และ 2 โรงอาหารคณะ
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วิทยาศาสตร๑  สนามอินทรีจันทรสถิตย๑  ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2  ใช๎งบประมาณในการด าเนินก ารทั้งสิ้น  
2,502 บาท เป็นโครงการตํอเนื่องโดยเริ่มด าเนินการตั้งแตํวันที่  7  มิถุนายน  2553  จนถึงปัจจุบัน  

7.  โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด าเนินการประสานงานกับส านักบริการคอมพิวเตอร๑ติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด  เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล  สถานที่  ยานพาหนะ  และทรัพย๑สิน  บริเวณชํองทางเข๎า-ออก 
ประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  วิทยาเขตบางเขน  เริ่มด าเนินการตั้งแตํเดือนกรกฎาคม  2549  จนถึงปัจจุบัน 
โดยแบํงออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1  ด าเนินการติดตั้ง 9 จุด  ประกอบด๎วย อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 อาคารศูนย๑เรียนรวม 2 
อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ อาคารศูนย๑มัลติมีเดีย อาคาร
ส านักบริการคอมพิวเตอร๑  อาคาร Kasetsart IT Square (KITS) ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 
1,597,296 บาท 

ระยะที่ 2  ด าเนินการติดตั้งทั้งหมด 19 จุด ประกอบด๎วย อาคารเทพศาสตร๑สถิตย๑  จ านวน 6 จุด 
หอ 4 อาคารกิจกรรม จ านวน 1 จุด  ตึกกิจกรรม อาคาร 8  จ านวน 3 จุด  ตึกพักชายที่ 14  จ านวน 1 จุด ตึกพัก
ชายที่ 15 จ านวน 1 จุด   ตึกพักชายที่ 13 จ านวน 1 จุด  ตึกพักชายที่ 14 (เรือนไม๎) จ านวน 2 จุด หอพักชายที่ 
12 (เรือนไม๎) จ านวน 2 จุด หอพักชายที่ 13 (เรือนไม๎) จ านวน 2 จุด ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 
1,622,548 บาท 

ระยะที่ 3  ด าเนินการติดตั้งทั้งหมด 12 จุด  ประกอบด๎วย ประตูงามวงศ๑วาน 1  จ านวน 2 จุด  
ประตูงามวงศ๑วาน 2  จ านวน 2 จุด ประตูวิภาวดี จ านวน  จ านวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 1  จ านวน 2 จุด ประตู
พหลโยธิน 2  จ านวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 45 จ านวน 2 กล๎อง ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 
1,715,747 บาท 
 
 
 
 
 

 
พัฒนาระบบการจราจรภายในพ้ืนที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎พัฒนาระบบการจราจรภายในพ้ืนที่
สํวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพ่ือให๎เกิดความสะดวก ปลอดภัย ลดผลกระทบเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางด๎าน
ยานพาหนะ ภายในเกษตรกลางบางเขน ดังนี้ 
  1.  การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า -ออก 
และทางแยกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการจัด
การจราจรบริเวณทางแยกตํางๆ ประตูเข๎า-ออก  เพ่ืออ านวยความสะดวกด๎าน
การจราจร เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร๎อย  เป็นโครงการ
ตํอเนื่องโดยได๎ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

2. การจัดการจราจรขาออกประตูงามวงศ์วาน 1, 3 และ 2 
ด าเนินการจัดการจราจรด๎านขาออกประตูงามวงศ๑วาน 1, 3 และ 2  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกด๎านการจราจรส าหรับรถยนต๑กํอนจะลงอุโมงค๑ทางลอด
แยกเกษตร  และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร๎อย เป็นโครงการตํอเนื่องโดย
เริ่มด าเนินการตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน 
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3. โครงการจัดการเส้นทางจราจร ด าเนินการจัดการจราจรบนถนนจักรพันธ๑เพ็ญศิริ  ตั้งแตํประตู
วิภาวดีถึงแยก คณะสังคมศาสตร๑ - คณะอุตสาหกรรม และจากแยกคณะสังคมศาสตร๑ถึงหน๎าคณะสังคมศาสตร๑  
โดยได๎น ากรวยยางและปูายจราจรไปติดตั้ง  พร๎อมทั้งจัดเจ๎าหน๎าที่ยามก ากับดูแล  โดยมีคําใช๎จํายทั้งหมดในการ
ด าเนินงาน ในงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 42,000 บาท 

 4. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ด าเนินการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและจัดการจราจรให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย  ใช๎งบประมาณในการด าเนินการในปีงบประมาณ 
2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 88,877.40 บาท  เป็นโครงการตํอเนื่องโดยเริ่มด าเนินการตั้งแตํวันที่  30 สิงหาคม  2553 
เป็นต๎นไปจนถึงปัจจุบัน 

 การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณปูายรถเมล๑ประตูงามวงศ๑วาน 2 
 การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณทางเข๎าศูนย๑เรียนรวม 4 
 ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณประตูงามวงศ๑วาน 2 
 ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑เขตการเรียนการสอนภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑การใช๎บริการรถจักรยานยนต๑ บริการที่ได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 ปูายประชาสัมพันธ๑การใช๎ชํองทางเดินรถหน๎าอาคาร KU. AVENUE บริเวณแยก  กองยานพาหนะฯ  

บริเวณหน๎าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ และหน๎าอาคารกิจกรรม 
 ปูายประชาสัมพันธ๑การใช๎ชํองทางจราจรบริเวณประตูทางเข๎า-ออก 
 การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณลานจอดรถศูนย๑เรียนรวม 2-3 
 ถนนจักรพันธ๑ ตั้งแตํแยกพุทธเกษตรถึงแยกสังคมศาสตร๑-อุตสาหกรรม 
 บริเวณหน๎าภาควิชาพืชสวนถึงแยกโครงการหลวง 
 บริเวณถนนจันทรสถิตย๑ 2 ฝั่ง ตั้งแตํแยกประตูงามวงศ๑วาน ๑ ถึงแยกประตูงามวงศ๑วาน 2 
 บริเวณถนนชูชาติก าภู ตั้งแตํแยกสังคมศาสตร๑ถึงแยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 ที่จอดรถผู๎ เข๎ารํวมงาน 90 ปี ศ.ระพี สาคริก บริเวณด๎านหน๎าอาคารสารนิเทศ 50 ปี                

หน๎าอาคารจอดรถบางเขน  แยกอาคารศนูย๑เรียนรวม 4 อาคารจักรพันธ๑ และแยกหน๎า  ร๎านจิปาถะ 
 ปูายเตือน “ที่จอดรถเฉพาะบุคลากรและลูกค๎าโครงการหลวงเทํานั้น ฝุาฝืนล็อคล๎อปรับ” 
 ปูายประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอดตลอดแนว ฝุาฝืนปรับล็อกล๎อ บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ 

ด๎านหน๎ากรมการข๎าว 
 ปูายประชาสัมพันธ๑ ฝุาฝืนปรับล็อคล๎อ ๕๐๐ บาท บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 ปูายเตือน “ห๎ามจอดซ๎อนคัน ฝุาฝืนปรับล็อกล๎อ” บริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ 
 ปูายโปรดทราบ  ทํานก าลังขับรถในสถานการศึกษาขอความรํวมมือโปรดใช๎ความเร็ว 

ในการขับไมํเกิน ๔๐ กม./ชม. จอดรถให๎ถูกต๎องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และปฏิบัติ
ตามเครื่องหมายจราจร  โปรดปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที่ฝุาฝืนปรับล็อกล๎อ ๕๐๐ บาท 

 ติดตั้งปูายประกาศที่จอดรถเฉพาะอาจารย๑ผู๎สอนอาคารศูนย๑เรียนรวมรวม ๒, ๓ และ ๔ ที่มี
สติกเกอร๑ เขียว-เหลือง เทํานั้น เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐น  (ไมํเว๎นวันหยุดราชการ)    

  ฝุาฝืนล็อคล๎อ ปรับ ๕๐๐ บาท 
 5.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร ด าเนินการส ารวจเครื่องหมายจราจร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  หากมีช ารุด/เสื่อมสภาพ  ด าเนินการจัดซื้อเพ่ือด าเนินการติดตั้งใหมํ  เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให๎กับนิสิตและบุคลากร  โดยใช๎งบประมาณในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2557  เป็นเงิน  
71,856.80  บาท  ซึ่งได๎ด าเนินการดังนี้  

 ด าเนินการติดตั้งปูายจราจรบริเวณแนวถนนหลวงสุวรรณ 
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 ด าเนินการซํอมแซมปูายจราจรที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะน้ าทํวมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 ด าเนินการท าความสะอาดและซํอมแซมแผงจราจรที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะน้ าทํวมภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 
 ถนน สุวรรณวาจกสิกิจ บริเวณแยกไปรษณีย๑ 
 ตั้งกรวยยาง บริเวณถนนไพฑูรย๑ อิงคสุวรรณ  ตั้งแตํเรือนองุํนปวิณ ปุณศรีจนถึงหน๎าคณะ   

สถาปัตยกรรมศาสตร๑ 
 ติดตั้งปูายห๎ามจอดตลอดแนว ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณหน๎าไปรษณีย๑ 
 ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอด บริเวณด๎านหลังอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ 
 ติดตั้งปูายจราจรประชาสัมพันธ๑บอกทาง ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแตํประตูงามวงศ๑วาน 1 

จนถึงแยกสิ่งทอ   
 ติดตั้งปูายห๎ามจอดตลอดแนว ถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ ขาเข๎า  จนถึงหน๎าคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร๑ 
 ติดตั้งประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอดตลอดแนว บริเวณโรงเรียนสาธิตเกษตร ด๎านข๎างคณะ

ศึกษาศาสตร๑ 
 ติดตั้งปูาย ห๎ามจอด 05.00-17.00 น. ฝุาฝืนล็อกล๎อปรับ 500 บาท  ถนนจันทรสถิตย๑ 

บริเวณ โค๎งส านักพิพิธภัณฑ๑ และบริเวณหน๎าคณะเศรษฐศาสตร๑ 
 ทาสีเสาติดตั้งปูาย จ านวน 8 ต๎น บริเวณถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ ตั้งแตํแยกคณะประมงจนถึง

หน๎าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 
 ติดตั้งปูายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล๎อม ศูนย๑วิจัยนิวเคลียร๑เทคโนโลยี ศูนย๑การ

เรียนรู๎ธรรมชาติวิทยาประมง บริเวณทางเข๎าคณะประมง 
 ติดตั้งปูายบอกทางคณะสิ่งแวดล๎อม 
 ติดตั้งปูายบอกทางอาคารเทพศาสตร๑สถิตย๑ 
 ติดตั้งปูายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล๎อม สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ๑

อาหาร อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารจอดรถบางเขน บริเวณแยก 50 ปี 
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6. การปรับปรุงสีขอบฟุตบาทภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงสีขอบ
ฟุตบาทบริเวณขอบทางเดินเท๎าภายในมหาวิทยาลัยฯ  และทาสีเนินชะลอความเร็วให๎เห็นเป็นเดํนชัด  บริเวณถนนไพฑูรย๑
อิงคสุวรรณ  ถนนก าพลอดุลวิทย๑  ข๎างสนามบาสเกตบอล  เพ่ืออ านวยความสะดวกด๎านการจราจรให๎แกํ  นิสิต  
บุคลากร  และผู๎ที่มาติดตํอราชการ  ใช๎งบประมาณในการด าเนินการ  เป็นเงิน  183,750  บาท  
 

     
    
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงาน 

 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เกี่ยวกับ
การประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับให๎หนํวยงานคณะ สถาบัน ส านัก ใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
ส าหรับในสํวนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎บริหารจัดการด๎านอาคารเรียนสํวนกลาง ด๎านอาคารส าหรับ
การจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแตํงสถานที่ ซึ่งมีรายรับและหนํวยงานขอยกเว๎นคําธรรมเนียม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน 
รายรับ ยกเว้น รวม 

1  เงินรายได้จากการบริหารงาน 1,432,482     
 คําธรรมเนียมอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิร ิ 461,000 993,000 1,454,000 
 คําธรรมเนียมอาคารสารนิเทศ 50 ปี 402,900 1,741,000 2,143,900 
 คําธรรมเนียมศูนย๑เรยีนรวม  1 0 521,125 521,125 
 คําธรรมเนียมศูนย๑เรยีนรวม  2 58,320 1,622,700 1,681,020 
 คําธรรมเนียมศูนย๑เรยีนรวม  3 39,520 4,683,100 4,722,620 
 คําธรรมเนียมศูนย๑เรยีนรวม  4 0 398,200 398,200 
 คําธรรมเนียมอาคารหอประชุมใหญํ 22,000 319,000 341,000 
 คําธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา 84,000 167,200 251,200 
 คําธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร 0 0 0 
 คําธรรมเนียมส านักพิพิธภณัฑ๑ฯ 50,000 455,250 505,250 
 คําบ ารุงรักษารถยนต๑ 254,292 482,283 736,575 
 คําบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ 45,210 48,815 94,025 
 คําธรรมเนียมการตดิปูายประชาสมัพันธ๑ 15,240 3,088 18,328 

2  เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น       
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน 
รายรับ ยกเว้น รวม 

 คําธรรมเนียมจดัตกแตํงสถานท่ี 34,200 0 34,200 
3 รายได้อาคารจอดรถ มก.       
 อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1 4,929,655 263,880 5,193,535 
 อาคารจอดรถบางเขน 1,721,390 27,520 1,748,910 
 อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 4,722,735 113,400 4,836,135 
 อาคารจอดรถวิภาวดรีังสิต 840,640 295,720 1,136,360 
 ลานจอดรถหอประชุมใหญ ํ 1,261,390 0 1,261,390 
  รวม 19,697,925 12,135,281 31,833,206 

 

การบริหารความเสี่ยง 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตบางเขน และระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

1. แผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย  มีการจัดท าบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการรักษาความปลอดภัย เพ่ือประชาสัมพันธ๑ให๎ทุกหนํวยงานด าเนินการตามแผนให๎เกิดความปลอดภัยตํอนิสิต 
บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ       

2. แผนบริหารความเสี่ยง ด๎านความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สิน ของกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที ่เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งข้ึน 

3. แผนความตํอเนื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองาน
บริการที่ส าคัญได๎อยํางตํอเนื่องแม๎เกิดสภาวะวิกฤต เพ่ือครอบคลุมในเกตุการณ๑ตําง ๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม
ประท๎วง/จลาจล และโรคระบาด และน าประชาสัมพันธ๑บนเว็บไซต๑ http://www.vehicle.ku.ac.th/qcc.html    
และเว็บไซต๑ http://ia.psd.ku.ac.th/RSK/rsk_v2/Exce/frm_A00.php  

4. แผนด ารงความตํอเนื่องตามภารกิจยามเกิดภั ยพิบัติ (Business Continuity Plan) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต๑  http://www.vehicle.ku.ac.th/  

 

การจัดการความรู้ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
 

การจัดการความรู้และสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกสายงานในมหาวิทยาลัย  เพ่ือให๎บุคลากรมี
ความรู๎ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  คือ:- 

 

มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation) 
การบริการที่ดี  (Service Mind) 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ  (Expertise) 
คุณธรรม จริยธรรม  (Integrity) 
การท างานเป็นทีม  (Teamwork) 

 

จึงมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ  เพ่ือให๎มีความรู๎เกี่ยวการให๎บริการภารกิจ
ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน๑

http://www.vehicle.ku.ac.th/qcc.html%20%20%20%20และเว็บไซต์
http://www.vehicle.ku.ac.th/qcc.html%20%20%20%20และเว็บไซต์
http://ia.psd.ku.ac.th/RSK/rsk_v2/Exce/frm_A00.php
http://www.vehicle.ku.ac.th/
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ตํอนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือให๎บุคลากรทุกคน
รับทราบภารกิจของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ และมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านบริการเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวทางการ
ปฏิบัติงานให๎เกิดประโยชน๑ตํอองค๑กร ตลอดจนให๎บุคลากรทุกงานมีความรํวมมือรํวมใจในการท างานรํวมกันเป็นทีมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชน๑ตํอนิสิตมากยิ่งขึ้น 

วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร  
รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ และหัวหน๎างานทุกงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีบุคลากรเข๎ารํวม จ านวน 394 คน 

 

หัวข้อการอบรม 
 ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จะได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ และทราบแนวทางการบริหาร งานของกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งประกอบด๎วย 

- นโยบายการบริหารจัดการภารกิจของกองยานพาหนะฯ 
- จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑   
- การบริหารงานบริหารและธุรการ 
- การบริหารงานยานพาหนะ 
- การบริหารงานอาคารและสถานที่ 
- การบริหารงานซํอมบ ารุง 
- การบริหารงานสวนและรักษาความสะอาด 
- การบริหารงานรักษาความปลอดภัย 
- การบริหารงานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
- การบริหารงานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 คําอาหาร อาหารวําง น้ าดื่ม และอ่ืน ๆ เป็นเงิน 65,000 บาท โดยโดยใช๎เงินรายได๎สํวนกลาง   
กองยานพาหนะฯ งบอุดหนุนทั่วไป  โครงการสัมมาทิฐิกองยานพาหนะฯ  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  บุคลากรได๎รับทราบภารกิจของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ และมีความรู๎ความเข๎าใจใน

การปฏิบัติงานด๎านบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  บุคลากรได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวทางการปฏิบัติงานให๎เกิดประโยชน๑ตํอองค๑กร  
3.  บุคลากรมีความรํวมมือรํวมใจในการท างานรํวมกันเป็นทีมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

เกิดประโยชน๑ตํอนิสิตมากยิ่งขึ้น 
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ภาพกิจกรรม 
 

   
 

  
     

การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได๎ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได๎มีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบันการศึกษา เพ่ือมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพในระดับ 
ส านัก สถาบัน และหนํวยงานสนับสนุนตํางๆ ของมหาวิทยาลัยด๎วย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎เห็นความส าคัญในการจัดท าและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามภารกิจ
หลักของหนํวยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงและ
ศิลปวัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตํอทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 ในการนี้ ได๎จัดท ารายงานการศึกษาตนเองของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ซึ่งมีสาระของการวิเคราะห๑ตนเองครอบคลุม องค๑ประกอบทั้ง 6 องค๑ประกอบ และ
จัดเตรียมข๎อมูลเพ่ือการตรวจประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปีการศึกษา 2544 เป็นต๎นมาจนถึงปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Peer 
Review) หนํวยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ได๎ตรวจประเมินคุณภาพภายในหนํวยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระหวํางวันที่ 26 –28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Peer 
Review) หนํวยงานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

นางพิมพ๑จันทร๑  นุํมหอม นางกิตญา  ศรีทองค า 

นางรัตน๑คศิร๑  ขวัญเมือง นางอนัญญา  อุณหโภคา 
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2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ระหวํางวันที่  
8 – 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

รองศาสตราจารย๑ บพิธ  จารุพันธุ๑   อาจารย๑ ดร.ปิยวัฒน๑  ดิลกสัมพันธ๑ 

รองศาสตราจารย๑ ดร.ปัสสี  ประสมสินธ๑ รองศาสตร๑ตราจารย๑ ดร.พร๎อมพิไล  บัวสุวรรณ 

นางสาวณัฏยา  เบ๎าสุภี นางสาวละอองดาว  กะการดี 
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3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได๎ตรวจประเมินคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระหวํางวันที่ 2 – 5 กันยายน พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

รองศาสตราจารย๑ นพ.ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล รองศาสตราจารย๑เยาวลักษณ๑  สุขธนะ 

รองศาสตราจารย๑ ดร.วิสิฐ  จะวะสิต รองศาสตราจารย๑ ดร.วัลลภ  สันติประชา 

รองศาสตราจารย๑จันทนี  เพชรานนท๑ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วรยุทธ  ศรีวรกุล 

อาจารย๑รชฏ  เชื้อวิโรจน๑ รองศาสตราจารย๑ ดร.สุคนธ๑ชื่น  ศรีงาม 

อาจารย๑นนทวัฒน๑  จันทร๑เจริญ นางชนันดา  ธีญะวุฒิ 

นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ นางมุกดา  เกตุแก๎ว 

นายธเนศ  ดาวรุํงโรจน๑  
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คณะผู้จัดท า 
 
ทีป่รึกษา  

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์              รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ  

รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

ผู้จัดท า  

นางสาวสุชีพ  จันทอง ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่ 
นายมาโนชย์  คงเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายศรราม  รักสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข นักวิชาการเกษตร 

นางสาวอภิญญา  กรวดโคกสูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา  ชิดนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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