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วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ((VViissiioonn))  
 

เป็นหน่วยงานท่ีเข้มแข็ง   มุ่งม่ันบริการ   สนับสนุนภารกิจด้านอาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะ  สาธารณูปโภค  ความปลอดภัย  ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ท่ีดี   

เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดบริการ 
 
 

ภารกิจ (Mission) 
เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ  

สาธารณูปโภค ความปลอดภัย  ความสะอาดและภูมิทัศน์  ตามนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



 
 
 
 

รายงานประจําปีงบประมาณ 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี  ฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 รวมถึงการสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2560 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
นอกจากน้ัน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการด้านต่างๆ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตลอดจน ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อไป 
 

ขอขอบคุณทุกงาน บุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนที่เก่ียวข้องที่ได้จัดทํา 
รายงานประจําปีงบประมาณ 2560 สําเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 
รายงานประจําปีงบประมาณ 2560 ฉบับน้ี จะอํานวยประโยชน์ต่อท่านผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจ 

 

          
(ดร.ดํารงค์  ศรีพระราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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วิสัยทัศน์ ปรชัญา ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานท่ีเข้มแข็ง  มุ่งมั่นบริการ  สนับสนุนภารกิจด้านอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดี เพ่ือมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดบริการ 

 
ปรัชญา 

น่าดู น่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัย 
 

ภารกิจ (Mission) 
 เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความ

ปลอดภัย การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคาร
พิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ 
อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
เป้าหมาย 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร 
หน่วยงาน คณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอก ที่มาขอ
ใช้บริการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือให้ผู้บริหาร นิสิต  บุคลากร  หน่วยงาน คณะ สํานัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอกท่ีมาขอใช้บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ การ

ซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบํารุงรักษาอาคารกิจกรรม
นิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ภารกิจหลัก 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถดําเนินภารกิจหลัก เก่ียวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคม
โดยรวมของมหาวิทยาลัยมากที่สุด  
 
ภารกิจรอง 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนการให้บริ
การเก่ียวกับการตกแต่งสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร  การรักษาความ
ปลอดภัยและการให้ยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้งานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บรรลุตามวัตถุประสงค์  
  

ประวัติกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดต้ังขึ้น เมื่อประมาณ ปี 
พ.ศ. 2514 ครั้งแรกช่ือว่า “หน่วยบริการกลาง” มีหน้าที่ให้บริการต่างๆ อาทิ  ด้านยานพาหนะ  สาธารณูปโภค 
อาคารสถานท่ี ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหน่ึงในจํานวน 7 กอง ของสํานักงานอธิการบดี ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้มี
การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานอาคารและสถานท่ี งานยานพาหนะ งานซ่อมบํารุง งาน
รักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ 
สาธารณูปโภค อาคารสถานท่ี ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่เกษตรกลางบางเขนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ 

ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ
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อาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานท่ี 
ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

อธิการบด ี

หัวหน้างานสวนและรักษาความสะอาด หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 

หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี 

หัวหน้างานยานพาหนะ 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างานซ่อมบํารุง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 
 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่

หัวหน้างานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร(ต่อ) 
โครงสร้างองค์กรกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
- หน่วยสารบรรณ - หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ 
- หน่วยการเจ้าหน้าที่ - หน่วยบ้านพักสวัสดิการและ - หน่วยช่างก่อสร้าง - หน่วยบริการยานพาหนะ 
- หน่วยการเงินและงบประมาณ   ทะเบียนราษฎร์ - หน่วยช่างไฟฟ้า   และเคร่ืองจักรกล 
- หน่วยบัญชีและจัดเก็บ-    - หน่วยอาคารหอประชุมและ - หน่วยช่างโทรศัพท์ - หน่วยรถสวัสดิการ 
  ค่าธรรมเนียม     ศาลาหกเหล่ียมเฉลิมพระเกียรติ - หน่วยช่างประปา - หน่วยทะเบียนและ 
- หน่วยพัสดุ - หน่วยอาคารพุทธเกษตร - หน่วยช่างเคร่ืองปรับอากาศ   การประกันภัย 
- หน่วยทะเบียนข้อมูลและ - หน่วยอาคารโรงละคร ประเสริฐ - หน่วยช่างเช่ือมโลหะ - หน่วยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง 
  บัตรอนุญาตผ่านเข้าออก มก.   ณ นคร - หน่วยบํารุงรักษาระบบบําบัด   และหล่อล่ืน 
- หน่วยประชาสัมพันธ์และการ  - หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม 1   น้ําเสีย - หน่วยช่างยนต์ 
  ประกันคุณภาพ                      -หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม  2   
 - หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม 3   
 - หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม 4  

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ  
  

   พระชันษาจุฬาภรณ์   
   (อาคารการเรียนรู้)   
 - หน่วยอาคารวิจัยและพัฒนา   

 
 
 
 
 

- หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยบังคับการและสนับสนุน - หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยธุรการและพัสดุ 
- หน่วยดูแลและตกแต่งสวน   การปฏิบัติการ - หน่วยช่างไม้ - อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
- หน่วยรักษาความสะอาดและ       -  หน่วยธุรการและพัสดุ - หน่วยช่างประปา - อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
  บํารุงรักษาบริเวณ - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 - หน่วยช่างไฟฟ้า - อาคารสวัสดิการ มก. 
- หน่วยจัดเก็บขยะมูลฝอย - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2 - หน่วยช่างเช่ือม - อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 
- หน่วยเรือนเพาะชําและไม้ประดับ - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3 - หน่วยช่างโครงการ - อาคารจอดรถบางเขน 
 - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4  - อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
 - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5  - อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
 - หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6  - อาคารระพีสาคริก 
 - หน่วยบริการวิทยุคมนาคม   

                                  - หน่วยให้บริการยืม-คืนรถจักรยาน ส่วนกลาง มก. 

 
รูปภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (ต่อ) 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

งานบริหารและธรุการ งานอาคารและสถานท่ี งานซ่อมบํารุง งานยานพาหนะ 

งานสวนและรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนสิิต งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 
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งบประมาณ 
1. รายได้จากการบริหารงาน 
 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 
รายได้จากการบริหารงาน  (107) 6,782,550.25 
     รายได้จากการบริหารงาน 6,782,550.25 
รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325) 27,041,871.00 
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 5,122,980.00 
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 5,307,880.00 
     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 2,163,230.00 
     รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก. 683,740.00 
     รายได้อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มก. 1,332,990.00 
     รายได้ค่าเช่าที่ดิน อ .ราชพัสดุ  )อ.งามวงศ์วาน 1 ,2,วิภาฯ( 12,431,051.00 
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326) 5,637,083.00 
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 5,637,083.00 
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381) 25,625,456.33 
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท ์381) 25,625,456.33 

รวม 65,086,960.58 
 

2. งบประมาณรายจ่าย 
    2.1 งบประมาณแผ่นดิน 
 

รายการ รายรบั  (บาท) รายจ่าย  (บาท) 
งบบุคลากร 15,009,300.00 15,009,300.00 
     เงินเดือนข้าราชการ 987,000.00 987,000.00 
     ค่าจ้างประจํา 13,425,500.00 13,425,500.00 
     ค่าจ้างพนักงานราชการ 596,800.00 596,800.00 
งบดําเนนิงาน 0.00 0.00 
     ค่าตอบแทน/ใช้สอย 0.00 0.00 
งบอุดหนนุ 10,717,600.00 10,717,600.00 
     เงินอุดหนุน 10,717,600.00 10,717,600.00 

รวม 25,726,900.00 25,726,900.00 
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2.2 งบประมาณเงินรายได้กองยานพาหนะฯ (107) 
 

 

รายการ รายรับ  (บาท) รายจ่าย  (บาท) 
งบบุคลากร 44,167,232.00 43,569,710.98 
     ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 41,054,212.00 40,597,789.29 
     ค่าประกันสังคม 1,934,340.00 1,873,105.00 
     สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,178,680.00 1,098,816.69 
งบดําเนนิงาน 15,739,855.63 15,286,841.07 
     ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ + ปรับแผน 15,739,855.63 15,286,841.07 
งบลงทุน 16,013,816.00 14,683,013.00 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง + ปรับแผน 7,035,277.00 7,035,277.00 
     ค่าครุภัณฑ์ + ปรับแผน 8,978,539.00 7,647,736.00 
งบอุดหนนุทั่วไป 3,990,810.00 3,653,726.50 
     งบอุดหนุน + ปรับแผน 3,990,810.00 3,653,726.50 
งบรายจา่ยอ่ืน 2,464,636.36 2,421,501.76 
     รายจ่ายอ่ืน + ปรับแผน 2,464,636.36 2,421,501.76 

รวม 82,376,349.99 79,614,793.31 
 
2.3 งบประมาณเงินรายได้  อ.จอดรถ มก. (325) 

 
 

   
รายการ รายรบั  (บาท) รายจ่าย  (บาท) 

งบบุคลากร 5,061,960.00 4,336,208.73 
     ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 4,703,960.00 4,030,393.33 
     ค่าประกันสังคม 223,800.00 196,631.00 
     สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 134,200.00 109,184.40 
งบดําเนนิงาน 16,482,503.00 10,624,665.37 
     ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,177,503.00 7,409,995.23 
     ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าไฟฟ้า – ประปา) 6,305,000.00 3,214,670.14 
งบลงทุน 437,230.00 437,230.00 
     ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน + ปรับแผน 437,230.00 437,230.00 
งบรายจา่ยอ่ืน 17,908,298.00 17,309,621.77 
     งบรายจ่ายอ่ืน 17,908,298.00 17,309,621.77 

รวม 39,889,991.00 32,707,725.87 
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    2.4 งบประมาณเงินรายได ้อ.สวสัดิการ  (326) 
   

รายการ รายรับ  (บาท) รายจ่าย  (บาท) 
งบบุคลากร 792,510.00 765,579.89 
     ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 741,320.00 714,561.29 
     ค่าประกันสังคม 32,280.00 32,109.00 
     สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 18,910.00 18,909.60 
งบดําเนนิงาน 4,247,935.44 2,697,968.71 
     ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,343,935.44 1,643,287.00 
     ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าไฟฟ้า – ประปา) 1,904,000.00 1,054,681.71 
งบลงทุน 0.00 0.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 

รวม 5,040,445.44 3,463,548.60 
    
 2.5 งบประมาณเงินรายได้สว่นกลาง  (110)   
    

รายการ รายรบั  (บาท) รายจ่าย  (บาท) 
งบดําเนนิการ 25,000,000.00 21,388,959.62 
     ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าจ้างเหมาบริการ) 25,000,000.00 21,388,959.62 
งบอุดหนนุ 3,227,400.00 2,438,832.00 
     ค่าโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้  มก. 387,000.00 387,000.00 
     ค่าโครงการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการส่วนกลาง 2,840,400.00 2,051,832.00 

รวม 28,227,400.00 23,827,791.62 
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ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากร สายสนับสนุน 

คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

<ป
.ตร

ี 

ป.ต
รี 

ป.โ
ท 

ป.เ
อก

 

รวม 

ไม่มี
 

ชํา
นา

ญก
าร 

ชํา
นา

ญก
ารพิ

เศษ
 

ชํา
นา

ญง
าน

 

ชํา
นา

ญง
าน

ิ
เชี่ย

วช
าญ

 รวม 
 
 

 
ข้าราชการ - - - - - - - -   - - 
พนักงานราชการ 2 1 - - 3 3 - -   - 3 
พนักงานงบประมาณ 17 12 10 - 39 39 2 6 3 2 - 39 
พนักงานเงินรายได้ 277 47 3 - 327 327 - -   - 327 
ลูกจ้างประจํา 45 1 - - 46 46 46 -   - 46 
รวม 341 61 13 - 415 402 2 6 3 2 - 415 
ช่วงอายุ 12 -  - 12 12 - -   - 12 
< 31 ปี   - -         -  
31 – 40 ปี 50 12 - - 62 62 - - - - - 62 
41 – 50 ปี 153 32 8 - 193 163 1 1 - 2 - 166 
51 – 60 ปี 115 16 5 - 136 152 1 5 3 - - 163 
>60 ปี 11 1 - - 12 12 - - - - - 12 

รวม 341 61 13 - 415 402 2 5 3  - 415 
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แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทาํยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2560 - 2571ดังนี้ 

การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 
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แผน/ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทาํแผนและสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

พ.ศ.2560 

ประมาณการงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย ผลการ

ดําเนินงาน
รอบ 12 
เดือน 

ความสําเร็จ 
เมื่อเทียบเป้าหมายกับผลผลิต 

รายรับ-รายจ่าย 
ในการดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

โครงการวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ มก. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3.50         4.00       กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ภายใน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

4.00         3.02    

  

    กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ภายใน 

จํานวนโครงการที่
พัฒนา 

4 
โครงการ 

        8 โครงการ         กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการเผยแพร่
ผลงานวิทยาเขตสี
เขียว 

จํานวนโครงการ 9 
โครงการ 

        9 โครงการ   

  

    กอง
ยานพาหนะฯ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

พ.ศ.2560 

ประมาณการงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย ผลการ

ดําเนินงาน
รอบ 12 
เดือน 

ความสําเร็จ 
เมื่อเทียบเป้าหมายกับผลผลิต 

รายรับ-รายจ่าย 
ในการดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

โครงการวิทยาเขตสี
เขียว (KU Green 
Campus) 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3.50         3.50  

  

    กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและลดใช้
พลังงาน 

จํานวนโครงการ 3 
โครงการ 

        4 โครงการ     

  

  กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง มก. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.80         4.09    

  

  กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง มก. 

จํานวนโครงการ 3 
โครงการ 

        5 โครงการ     

  

  กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนส่วนกลาง มก. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.80         3.67 

    

    กอง
ยานพาหนะฯ 



รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี  - 14 - 
 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

พ.ศ.2560 

ประมาณการงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย ผลการ

ดําเนินงาน
รอบ 12 
เดือน 

ความสําเร็จ 
เมื่อเทียบเป้าหมายกับผลผลิต 

รายรับ-รายจ่าย 
ในการดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนส่วนกลาง มก. 

จํานวนโครงการที่
พัฒนา 

4 
โครงการ 

        8 โครงการ   

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการส่งเสริม
มาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 

จํานวนโครงการ 1 
โครงการ 

        4 โครงการ 

    

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัย 

จํานวนโครงการที่
พัฒนา 

4 
โครงการ 

        11 โครงการ   

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการพัฒนาระบบ
การจราจร 

จํานวนโครงการที่
พัฒนา 

5 
โครงการ 

        6 โครงการ   

  
     กอง

ยานพาหนะฯ 
โครงการพัฒนาการ
ให้บริการรถสวัสดิการ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.50         3.63 

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการให้บริการ
อาคารจอดรถ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.80         3.69 

  

      กอง
ยานพาหนะฯ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

พ.ศ.2560 

ประมาณการงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย ผลการ

ดําเนินงาน
รอบ 12 
เดือน 

ความสําเร็จ 
เมื่อเทียบเป้าหมายกับผลผลิต 

รายรับ-รายจ่าย 
ในการดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร
กิจการนิสิต 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.80         3.36 

  

      กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการการบริหาร
จัดการอาคารที่พัก
อาศัยของบุคลากร 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.80         4.27 

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการบริหารและ
จัดหารายได้ของ
หน่วยงาน 

จํานวนรายได้ที่
หน่วยงานหาได้ 

20 ล้าน
บาท 

        65,086,960.58        กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
หน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน 

งบประมาณที่
ประหยัดได้จากการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

40 ล้าน
บาท 

        65,086,960.58         กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน 

จํานวนโครงการ 3 
โครงการ 

        3 โครงการ         กอง
ยานพาหนะฯ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

พ.ศ.2560 

ประมาณการงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย ผลการ

ดําเนินงาน
รอบ 12 
เดือน 

ความสําเร็จ 
เมื่อเทียบเป้าหมายกับผลผลิต 

รายรับ-รายจ่าย 
ในการดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

โครงการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรใน
ด้านต่างๆ 

ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80         ร้อยละ 85 

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

จํานวนฐานข้อมูลที่
ได้พัฒนาปรับปรุง 

1 
ฐานข้อมูล 

        2 ฐานข้อมูล 

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 90         77.78         กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละความสําเร็จ
ของผลประเมินแผน
บริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ 
100 

        ร้อยละ 100         กอง
ยานพาหนะฯ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

พ.ศ.2560 

ประมาณการงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย ผลการ

ดําเนินงาน
รอบ 12 
เดือน 

ความสําเร็จ 
เมื่อเทียบเป้าหมายกับผลผลิต 

รายรับ-รายจ่าย 
ในการดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

โครงการสัมมาทิฐิ  ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3.80         3.44         กอง
ยานพาหนะฯ 

การสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

3.8         4.56 

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหาร 

จํานวนฐานข้อมูลที่
ได้พัฒนาปรับปรุง 

5 ฐาน         7 ฐาน 

  

     กอง
ยานพาหนะฯ 

โครงการประเมิน
ภาวะผู้นําตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

ผลการประเมิน
ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

3.5         3.52 

 

     กอง
ยานพาหนะฯ 
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ผลการดําเนินงาน 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการภารกิจของเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ

บริการทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
สะอาด ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
            

1. โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS 

 จากการดําเนินงานโครงการต่างๆ จํานวน 9 โครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS)  ซึ่ง
แต่ละโครงการฯ สามารถช่วยในการจัดการขยะและมลพิษภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ ดังน้ี 
 1. โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล สามารถช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน จากการรับ
บริจาคนํ้ามันพืชใช้แล้ว โดยส่วนใหญ่ได้มาจากร้านค้าตามโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะนํานํ้ามันพืชใช้
แล้วมาผลิตเป็นนํ้ามันไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 และนํานํ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้น้ี มาใช้ภายในรถส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยฯ รถบรรทุกการเกษตร ของมหาวิทยาลัยฯ 

 2. โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เป็นโครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือช่วยลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการออก
กําลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

 3. โครงการคลองสวยนํ้าใส มก.  เป็นการจัดการทรัพยากรนํ้าตาม คู คลอง โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ 
ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีนํ้าเพ่ิมออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชในคู คลอง เป็นต้น ทางชีวภาพ 
ได้แก่ การใช้นํ้าหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยนํ้าชีวภาพ มก. และการจัดการทางสังคม 
ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรนํ้าในมหาวิทยาลัยฯ 

 4. โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดินในกระบวนการทํานํ้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยนํ้าชีวภาพ และ
นํามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น การใช้นํ้าหมักชีวภาพในการบําบัดนํ้าเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการ
คลองสวยนํ้าใส มก. ส่วนกากท่ีเหลือจากการหมัก จะนําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะ มก. เพ่ือ
เป็นปุ๋ย และนําปุ๋ยที่ได้น้ี ไปใช้ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้งานสวนฯ ของมหาวิทยาลัยฯ 

 5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มก. สามารถช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษจากเดิมที่มีการจัดการ
เศษก่ิงไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ โดยนําเศษก่ิงไม้ย่อยและเศษใบไม้ มาใช้ในการบํารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสวน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เป็นการจัดการขยะที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะรวม
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และขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดต้ังกล่องฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
จิตสํานึกให้กับนิสิตและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ  

 7. โครงการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม มก. เป็นการจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯ นํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดจะปล่อยลงคูนํ้าภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการรดน้ําต้นไม้ต่อไป 

 8. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร 
และบุคคลภายนอก ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ เพ่ือเป็น
การลดมลพิษทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ จากการใช้รถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถสาธารณะแทน 

 9. จากโครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพ มก.  เป็นโครงการจัดการขยะประเภทเศษอาหารหลังร้านและ
เป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ย
นํ้าที่ได้จากโครงการฯ 

กล่าวโดยสรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและ
ลดมลพิษ จํานวน 9 โครงการ ดังที่กล่าวมาข้างต้น  นอกจากน้ัน ยังมีการให้บริการทางวิชาการ เก่ียวกับให้นิสิต 
บุคลากร และผู้สนใจมาศึกษาดูงาน และมีผลการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. งานบริการทางวิชาการ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ให้บริการทางวิชาการ โดยมีบุคลากร นิสิต 
และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ดังน้ี 

ดูงานระบบบําบัดน้ําเสีย มก. 
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบบําบัดนํ้าเสีย ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาโท วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น. นิสิตและคณาจารย์ 
จํานวน 23 คน วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น.  และระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
2560  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ช่วงเวลา 
10.30 น. ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่11 สิงหาคม 2560 จนกระทั่ง
สิ้นสุดภาคการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ วัน
ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น. 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ทั้ง 9 โครงการ  
จากผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด จํานวน 210 คนสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 163 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.62 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
1.1 ข้อมูลความสนใจของผู้เข้าศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว 

ปรากฏผลดังตารางที่ 1-1 และภาพที่ 1-1  
ตารางที่ 1-1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่างๆ 

โครงการ* 
ความสนใจ 

จํานวน ร้อยละ 
1. โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. 106 65.03 
2. โครงการจักรยาน มก. (KU-BIKE) 48 29.45 
3. โครงการคลองสวยนํ้าใส 77 47.24 
4. โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพระดับครัวเรือน  56 34.36 
5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย 41 25.15 
6. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 74 45.40 
7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 30 18.40 
8. โครงการสถานีแก๊สชีวภาพ มก. 55 33.74 
9. โครงการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม มก. 24 14.72 

 

* ตอบได้มากกว่า 1 โครงการ 
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ภาพท่ี 1-1 แสดงค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
 

จากตารางที่ 1-1 และภาพที่ 1-1 พบว่าผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความสนใจในโครงการสถานีผลิต       
ไบโอดีเซล มก. มากที่สุดรองลงมาคือ โครงการคลองสวยนํ้าใสคิดเป็นร้อยละ 65.03 และ 47.24 ตามลําดับและ
โครงการที่ได้รับความสนใจน้อยสุด คือ โครงการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม มก.คิดเป็นร้อยละ 14.72 

1.2 เพศ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-2 และ

ภาพที่ 1-2 
ตารางที่ 1-2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
เพศชาย 63 38.65 
เพศหญิง 100 61.35 

รวม 163 100.00 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-2 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ 
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จากตารางที่ 1-2 และ ภาพท่ี 1-2 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่เป็นหญิงมี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.35 ที่เหลือเป็นเพศชาย จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 38.65 

1.3 อายุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ ปรากฏผลดังตารางที่1-3 และ

ภาพที่ 1-3 
 
 

ตารางที่ 1-3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ 
อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 93 57.06 
21-30 ปี 40 24.54 
31-40 ปี 6 3.68 
41-50 ปี 14 8.59 
51-60 ปี 10 6.13 

รวม 163 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1-3 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ 

 

จากตารางที่ 1-3 และ ภาพที่ 1-3 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 93 คนคิดเป็น    
ร้อยละ 57.06  รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54  และน้อยสุดอยู่ในช่วงอายุ 31-40 
ปีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 

 

1.4 อาชีพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-4 และ

ภาพที่ 1-4 
ตารางที่ 1-4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ 
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31‐40 ปี
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อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน  132 80.98 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  31 19.02 

รวม 163 100.00 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-4 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ 
 

จากตารางที่ 1-4 และ ภาพที่ 1-4 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน จํานวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 80.98 รองลงมา เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02   

1.5 ระดับการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 

1-5 และภาพที่ 1-5 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1-5 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 84 51.53 
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 78 47.85 
อ่ืนๆ 1 0.61 

รวม 163  

80.98%

19.02%

นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
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ภาพท่ี 1-5 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา 

 

จากตารางที่ 1-5 และ ภาพที่ 1-5 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ช่วงมัธยมศึกษา จํานวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ 51.53 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท จํานวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.85  

 1.6 การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์

โครงการ ฯ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-6 และภาพที่ 1-6 
ตารางที่ 1-6 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
                  โครงการ ฯ 

การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ร้อยละ 
มีผู้แนะนํา  114 69.94 
วิทยุหรือโทรทัศน์  18 11.04 
อินเทอร์เน็ต  29 17.79 
สื่อหรือสิ่งพิมพ์  19 11.66 
จากแหล่งอ่ืนๆ  10 6.13 

* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-6 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จากตารางที่ 1-6 และ ภาพที่ 1-6 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯโดยผ่าน

ทางผู้แนะนํา จํานวน 114 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.94 รองลงมาทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ จากทางอินเทอร์เน็ต  
จํานวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.79 ส่วนการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์และทางวิทยุหรือ

n=163 

51.53%

47.85%

0.61%

มัธยมศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท อ่ืนๆ

69.94%
11.04%

17.79%

11.66% 6.13%
มีผู้แนะนํา

วิทยุหรือโทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต

ส่ือหรือส่ิงพิมพ์

จากแหล่งอ่ืน
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โทรทัศน์จํานวน  19 และ 18  คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 และ 11.04 ตามลําดับน้อยสุดทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จากแหล่งอ่ืนๆ อาทิเช่น  การเข้าค่าย  จากหน่วยงานจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13  

1.7 การนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํากับบุคคลหรือองค์กร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํากับ

บุคคลหรือองค์กร ปรากฏผลดังตารางที่ 1-7 และภาพที่ 1-7 
 
 

ตารางที่ 1-7 แสดงจํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํากับบุคคล
หรือองค์กร 

 

นําความรู้ที่ได้ไปแนะนํา* จํานวน ร้อยละ 
นักเรียน/นิสิต  94 57.67 
เพ่ือน  85 52.15 
ญาติ พ่ีน้อง  47 28.83 
ชุมชน  21 12.88 
เกษตรกร  5 3.07 
อ่ืนๆ  9 5.52 

* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ภาพท่ี 1-7 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนําความรู้ที่ได้แนะนํากับบุคคลหรือองค์กร 

จากตารางที่ 1-7 และ ภาพที่ 1-7 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จะนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํา ต่อโดยมี
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด คือกลุ่ม นักเรียน/นิสิต  มีจํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67 รองลงมากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม
เพ่ือน มีจํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 52.15  สุดท้ายนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํากลุ่มญาติ พ่ีน้อง และ ชุมชนมีจํานวน 47 
และ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.83 และ 12.88 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2-1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 

57.67%

52.15%

28.83%

12.88%
3.07% 5.52%

นักเรียน/นิสิต
เพ่ือน
ญาติ พ่ีน้อง
ชุมชน
เกษตรกร
อื่นๆ

n=163 

n=163 
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ประเด็นคําถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 

34 
(20.86) 

50 
(30.67) 

57 
(34.97) 

16 
(9.82) 

6 
(3.68) 

2. เน้ือหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความ
เหมาะสม 

55 
(33.74) 

87 
(53.37) 

20 
(12.27) 

1 
(0.61) 

0 
(0) 

3. การถ่ายทอดเน้ือหาและการบรรยายของวิทยากร 70 
(42.94) 

86 
(52.76) 

7 
(4.29) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนหลังเข้าศึกษาดูงาน 

58 
(35.58) 

94 
(57.67) 

11 
(6.475) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ระยะเวลาความเหมาะสมของการบรรยายและการ
เย่ียมชม 

61 
(37.42) 

89 
(54.60) 

13 
(7.98) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

59 
(36.20) 

93 
(57.06) 

11 
(6.75) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ท่านคาดว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้ 66 
(40.49) 

84 
(51.53) 

12 
(7.36) 

1 
(0.61) 

0 
(0) 

8. ความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอํานวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 

84 
(51.53) 

72 
(44.17) 

7 
(4.29) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคิดเหน็ในภาพรวมท้ังหมด 77 
(47.24) 

79 
(48.47) 

7 
(4.29) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  
 

จากตารางที่ 2-1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานจําแนกตามระดับความพึงพอใจ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับ
ชุมชนก่อนเข้าศึกษาดูงาน จัดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.97 ส่วนเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบ
มีความเหมาะสมจัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.37 ความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การถ่ายทอดเน้ือหา
และการบรรยายของวิทยากร จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.76 และมีความพึงพอใจในเรื่องได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนหลังเข้าศึกษาดูงาน จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 57.67 ความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานในเร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยายและการเยี่ยมชม 
และความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อมจัดอยู่ใน
ระดับมาก   คิดเป็นร้อยละ 54.60 และ 57.06 ตามลําดับ ส่วนความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการนําความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.40 สําหรับความเหมาะสมของการให้บริการและ
คอยอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ จัดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.53 และ ความพึงพอใจของผู้เข้า
ศึกษาดูงานในภาพรวมท้ังหมด จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.47 
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ตารางที่ 2-2 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ 
 

ประเด็นคําถาม X  S.D. ความพึงพอใจ 
1. ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 

3.55 1.043 มาก 

2. เน้ือหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความเหมาะสม 4.20 0.668 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดเน้ือหาและการบรรยายของวิทยากร 4.39 0.570 มากที่สุด 
4. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนหลังเข้าศึกษาดูงาน 

4.29 0.585 มากที่สุด 

5. ระยะเวลาความเหมาะสมของการบรรยายและการเยี่ยมชม 4.30 0.607 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.30 0.587 มากที่สุด 

7. ท่านคาดว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้ 4.32 0.635 มากที่สุด 
8.ความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ 

4.47 0.581 มากที่สุด 

9. ความคิดเห็นในภาพรวมท้ังหมด 4.43 0.577 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.650 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานมี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 9 ประเด็นโดยเฉพาะเร่ืองความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.47 รองลงมาจะเป็นในเรื่องภาพรวมทั้งหมดของผู้เข้าศึกษาดูงาน
และการถ่ายทอดเน้ือหาและการบรรยายของวิทยากรโดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 4.43 และ 4.39 ตามลําดับส่วน
ประเด็นเรื่องการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 4.32 ส่วนประเด็นเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา
ความเหมาะสมของการบรรยายและการเย่ียมชมและความเหมาะสมด้านการจัดเตรียมสถานที่และการจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.30 ส่วนประเด็นในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนหลังเข้าศึกษาดูงานโดยมีค่าเฉล่ีย 4.29 และเรื่องเน้ือหาการบรรยายและเอกสารประกอบมี
ค่าเฉลี่ย 4.20 สุดท้ายผู้เข้าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนค่าเฉล่ีย 3.55 

 

สรุปผลการประเมิน 
การประเมินผลการศึกษาดูงานของ โครงการต่างๆ ที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ดําเนินการภายใต้

โครงการวิทยาเขตสีเขียว สรุปได้ดังน้ี 
 ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมทําแบบสอบถามทั้งหมดมีจํานวน 163 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วน
ใหญ่มีความสนใจในการเข้าศึกษาดูงานของโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด ร้อยละ 65.03   ส่วนโครงการท่ีได้รับ

n=163 
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ความสนในรองลงมาคือโครงการคลองสวยนํ้าใสร้อยละ 47.24 ผู้เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 61.35 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 38.65 อายุของผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่อายุตํ่ากว่า 20 ปี  ร้อยละ 57.06 รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปีร้อยละ 24.54  อาชีพส่วนใหญ่ของผู้เข้าศึกษาดูงานของโครงการ ฯ เป็นนิสิต/นักศึกษา/
นักเรียน ร้อยละ 80.98 รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.02 ระดับการศึกษาของผู้เข้าศึกษาดูงานส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมัธยม ร้อยละ 51.53 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ร้อยละ 47.85  การทราบข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ส่วนใหญ่มีผู้แนะนําและจากทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 69.94 และ 17.79  ตามลําดับ การนํา
ความรู้ที่ได้ไปแนะนําต่อของ ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จะนําความรู้ที่ได้ไปแนะนํา นักเรียน/นิสิต รองลงมาเป็นเพ่ือน     
ร้อยละ 57.67 และ 52.15 ตามลําดับ  

ในส่วนของข้อคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาดูงานพบว่าผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่วนความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอํานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47) รองลงมาความพึงพอใจใน
ภาพรวมทั้งหมดของการเข้าศึกษาดูงานผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
ส่วนความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดเน้ือหาและการบรรยายของวิทยากร ศึกษาดูงานผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสําคัญในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.39) ส่วนการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสําคัญ
เท่ากันในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32) ส่วนเรื่อง ความเหมาะสมของระยะเวลาในบรรยายและเย่ียมชม 
และ ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้เข้าศึกษาดู
งานให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.30)  และ  ความเหมาะสมในเน้ือหาการบรรยายและ
เอกสารประกอบ ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวใกล้เคียงกันในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
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พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารและสถานท่ีพื้นท่ีส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดําเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพ้ืนที่

ส่วนกลาง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย ให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยของบุคลากร และทรัพย์สิน และการเดินทางของบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปใช้
งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง 295,397 บาท ประกอบด้วย       

 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ ลานจอดรถประตูพหลโยธิน เปลี่ยน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ 8 หลอด สตาร์ทเตอร์ 4 ตัว อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริติดต้ังปลั๊กไฟฟ้าห้องสํานักงาน
และช้ันล่าง อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ที่จอดรถจักรยานหน้ากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ข้างบ่อนํ้าอาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ข้างหอพักหญิง ป้อมยามแยกอาคารพุทธเกษตร ทางเดินหน้าคณะบริหารธุรกิจ อาคารจอดรถ
วิภาวดีรังสิต ช้ัน 5 ซ่อมสวิทซ์เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง สวนหย่อมประตูเข้า-ออกงามวงศ์วาน 3 เปลี่ยนหลอดไฟ 
เปลี่ยนโคม LED ที่ฉายพระบรมฉายาลักษณ์พระปรมินทร์ฯ ของเดิมชํารุด หอนาฬิกาบริเวณข้างหอประชุม มก. 
ซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ทางเดินเรือนกล้วยไม้ระพีสาคริก ถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แยกสถานพยาบาล ถึงแยกอาคารศูนย์เรียนรวม1 ทางเดินหน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน1 ประตูเข้า-ออกวิภาวดี 
ประตูเข้า-ออกพหลโยธิน ลานจอดรถหอประชุม มก.  

    
 

     
 

     



รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี  - 30 - 
 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน ได้แก่ ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ถนนรอบอาคารโรงละคร 
สํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร เปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์ 2 หลอด ทางเข้าคณะประมง หน้ากอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ถึงบริเวณแยกหอพักหญิง ถนนหน้าหอหญิงและถนนระพีสาคริก เส้นทางเดิน
รถจักรยานเปลี่ยนโคมไฟถนนชูชาติกําภู ถนนกําพล อดุลวิทย์ ถนนทวีศักด์ิ เสสะเวศ ถนนอิงคสุวรรณ ถนนแยก
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ถนนแยกบริเวณประตูเข้า-ออกงามวงศ์วาน1 ถึงประตูพหลโยธิน สายเมนขาด 
ถนนระพีสาคริก ด้านหลังสนามฟุตบอล ถนนจันทรสถิตย์ ถนนรอบสระน้ําและด้านหลังอาคารหอประชุม มก. ถนน
ด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์   

    
 

   
 

 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินแยกประตูงามวงศ์วาน 2 ถึง อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 สวนหย่อม 
ช้ันล่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริห้องอ่านหนังสือ ติดต้ังโคมไฟสปอร์ตไลท์ถนนระพีสาคริก ถนนจงรักษ์ ปรีชานนท์ 
ติดต้ังเมนสายไฟฟ้าให้กับศูนย์เกษตรรวมใจ2 ซอยพหลโยธิน45 ถนนป้ายรถสวัสดิการหน้ากองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่  ติดต้ังตู้เซตต้ีไฟฟ้าให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือจัดกิจกรรมทางเดินแนวต้นสน จากอาคารศูนย์เรียน
รวม3 ถึงโรงอาหารกลาง1 และหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์เพ่ือใช้ในการว่ิงมาราธอนคร้ังที่ 2 สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ป้ายรถประจําทางประตูเข้า-ออกพหลโยธิน ติดต้ังเพ่ิมหน้าทางเข้า-ออกประตูวิภาวดี ประดับไฟฟ้าแสง
สว่างที่ต้นไม้บริเวณหน้ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ ประตูเข้า-ออกงามวงศ์วาน3 สวนวรุณาวันด้านหลังอาคารโรง
ละคร สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินใต้ซุ้มกระดังงาบริเวณประตูงาม
วงศ์วาน1 ซุ้มประตูเข้า-ออกวิภาวดี ติดต้ังโคมไฟบริเวณศาลาหกเหล่ียม ซุ้มประตูเข้า-ออกงามวงศ์วาน2 และ
บริเวณรอบอาคารหอประชุม มก. 
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 ตัดแต่งก่ิงไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ได้แก่ หน้าตึกบัณฑิตวิทยาลัย ถนนกําพลอดุลวิทย์ ถนนอิง
คสุวรรณ ข้างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนชูชาติกําภู ด้านหลังอาคารหอประชุม มก. ถนนสุ
ธรรมอารีกุล ตรวจสอบเสาไฟฟ้าล้มบริเวณหลังหอประชุม มก. ร่วมกับงานสวนและรักษาความสะอาดดับ
กระแสไฟฟ้าเพ่ือทําการตัดก่ิงไม้ใกล้สายแรงสูงบริเวณโรงอาหารกลาง ร่วมกับหน่วยช่างโทรศัพท์รัดสายเคเบิล
โทรศัพท์ให้สูงขึ้นบริเวณทางแยกกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ข้างหอประชุม มก. ทางเข้าอาคารโรงละคร 
สํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ร่วมกับงานสวนและรักษาความสะอาดใช้รถกระเช้าไฟฟ้า ทําการร้ือถอนเสาไฟฟ้า
ที่หักล้มเน่ืองจากโดนต้นไม้ล้มพาดสายไฟ ลานจอดรถหอประชุม มก.   
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 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเคร่ืองเติมอากาศ ได้แก่ บ่อนํ้าข้างหอพักหญิงถึงอาคารโรงละคร สํานัก
พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ปลั๊กเติมอากาศ (สายพานซ๊อตขาด) บ่อนํ้าหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริบริเวณฝ่ังต้นไทร 
บ่อนํ้าข้างอาคารพุทธเกษตร ติดต้ังตู้ควบคุมเปิด-ปิด ตรวจสอบแก้ไขป้ัมรดน้ําต้นไม้สวนหย่อมประตูงามวงศ์วาน 3 
ร่วมกับงานสวนและรักษาความสะอาด ติดต้ังตู้เปิด-ปิดป้ัมนํ้าล้างรถที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
ตรวจสอบป้ัมรดน้ําต้นไม้บริเวณสวน 60 ปี  

   
 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานท่ีและพื้นที่ส่วนกลาง  
 ดําเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

และพ้ืนที่ส่วนกลางในมหาวิทยาลัย พร้อมใช้งาน มีสภาพที่เอ้ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง 
ๆ ของบุคลากร นิสิต อย่างต่อเน่ืองและคุ้มค่า เพ่ือสร้างนิสัยให้บุคลากร นิสิต รู้จักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภคต่าง ๆ มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและนํ้าในมหาวิทยาลัย อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา  ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 54,857  บาท  
ประกอบด้วย  

 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ได้แก่ อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ซ่อมป้ัมนํ้ารั่ว 
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริซ่อมท่อนํ้าทิ้งคูลลิ่งเคร่ืองปรับอากาศ ถอดติดต้ังป๊ัมนํ้า ซ่อมท่อนํ้าประปาร่ัวข้างอาคาร เก็บ
อุปกรณ์นํ้าพุ  ซ่อมท่อสูบนํ้าขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ช่างเช่ือมโลหะเช่ือมท่อสูบนํ้า เปลี่ยนก๊อกนํ้าบริเวณคอกขยะ
ด้านหลังอาคาร เปลี่ยนลูกลอยถังนํ้าชิลเลอร์เครื่องปรับอากาศ อาคารจอดรถวิภาวดีซ่อมท่อนํ้าประปารั่วบนฝ้า
เพดานห้องนํ้าหญิง และเปลี่ยนก๊อกตู้นํ้าเย็นช้ัน 5 เปลี่ยนสายชําระและฝารองน่ังห้องนํ้าช้ัน3 อาคารสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มก.ซ่อมท่อนํ้าทิ้ง สุขภัณฑ์ ห้องนํ้า อาคารงานรักษาความปลอดภัยเปลี่ยนช๊าพอ่าง อาคารสวัสดิการบุคลากร
ตรวจสอบท่อนํ้าทิ้งอุดตันซอยพหลโยธิน45 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตรวจสอบและแก้ไขวางท่อนํ้าป้ัม
นํ้าสําหรับล้างรถบริเวณด้านหลัง อาคารหอประชุม มก.ซ่อมท่อนํ้าประปารั่ว อาติดต้ังแท้งค์นํ้าและต่อท่อนํ้าเข้าใน
แท้ง ศาลาหกเหลี่ยมซ่อมท่อรดนํ้าต้นไม้แตกรั่ว และสวนหย่อมประตูงามวงศ์วาน3 หอนาฬิกาซ่อมหัวสปริงเกอร์ 
เปลี่ยนฝารองน่ังชักโครก อาคารพุทธเกษตร อาคารจอดบางเขน และอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ซ่อมท่อ
นํ้าประปาแตก อาคารศูนย์ชีวินทรีซ่อมท่อนํ้าประปาร่ัว และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แจ้งการประปานครหลวงมา
ดําเนินการ ซ่อมป๊ัมนํ้าสูบนํ้าไม่ขึ้น บริเวณสวนประตูงามวงศ์วาน 3 ซ่อมท่อนํ้าประปารั่ว บริเวณหอชุม มก. อาคารยุ
โดซ่อมท่อนํ้าประปาแตก สํานักส่งเสริมและฝึกอบรมซ่อมท่อประปาแตกช่วงเวลากลางคืน อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมปูนขอบทางเท้าและขอบฝาท่อระบายนํ้าบริเวณด้านหน้าอาคาร 
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 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา พ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมท่อรดนํ้าต้นไม้สวนเฟ่ืองฟ้า ซอย
พหลโยธิน 45 ซ่อมท่อนํ้าประปารั่วด้านหลังชมรมรวมดาวกระจุย ซ่อมท่อนํ้าประปารั่วหอพักหญิงประสานงานกับ
การประปานครหลวง ซ่อมท่อประปาร่ัวถนนระพีสาคริก ตรวจสอบท่อเมนนํ้าประปาแตกแยกโครงการหลวง แจ้ง
การประปานครหลวงมาดําเนินการ ซ่อมท่อประปารั่วคณะสังคมศาสตร์ ซ่อมท่อนํ้าประปาบริเวณคอกขยะคณะ
ศึกษาศาสตร์  ติดต้ังป้ัมนํ้าสวนพรรณไม้ประตูงามวงศ์วาน 1 ตัดต่อท่อนํ้าสวนเฟ่ืองฟ้าซอยพหลโยธิน 45 และติดต้ัง
หัวก๊อกนํ้า ซ่อมป้ัมนํ้างานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ที่สวนสิริกิติฯ การประปานครหลวง เข้ามา
ดําเนินการปรับขนาดมาตรวัดนํ้า ให้กับทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560  การประปานครหลวงเข้ามา
ดําเนินการซ่อมท่อนํ้าประปาบริเวณหน้าหอพักหญิง ซ่อมท่อประปาแตกบริเวณหน้าประตูเข้า-ออก พหลโยธิน ซ่อม
ท่อนํ้าประปาแตกบริเวณด้านหน้าคณะเทคนิคสัตวแพทย์ ซ่อมท่อรดนํ้าต้นไม้ บริเวณหอนาฬิกา  
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3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดําเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ของ
อาคารส่วนกลาง เพ่ือให้สภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลางในมหาวิทยาลัย พร้อมใช้งาน มีสภาพที่เอ้ือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและคุ้มค่า ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 
26,494 บาท ประกอบด้วย  

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมท่อนํ้าประปาแตก ซ่อมโถปัสสาวะ เปลี่ยนหัวก๊อกเละฝาชักโครก ยา
แนวขอบกระเบ้ืองห้องนํ้า อุดรูรั่วนํ้าฝนซึมเข้าห้องตู้โทรศัพท์ PABX ซ่อมโถปัสสาวะตันและสายชําระรั่ว 

   
 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบันไดทางขึ้นช้ัน2 ซ่อมท่อนํ้าประปาร่ัวในห้องนํ้าชาย 
ช้ัน1 ซ่อมท่อนํ้าประปารั่วห้องนํ้าหญิง ซ่อมท่อนํ้าประปาแตกและปูตัวหนอน 

        
 

 อาคารศูนย์เรียนรวม3 ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องนํ้า เปลี่ยนเบรกเกอร์แอร์  3 เฟส 225 แอมป์ ซ่อมโต๊ะ
พับ จํานวน 10 ตัวซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องนํ้าชํารุด และซ่อมบอร์ดที่ชํารุด 
ซ่อมโถปัสสาวะห้องนํ้าชาย เช่ือมเหล็กทาํบ่ารับฝาท่อระบายนํ้า เปลี่ยนแกนนํ้าเข้า และเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า ทํา
ฝาท่อระบายนํ้าใส่รอบบริเวณอาคาร ซ่อมแซมเก้าอ้ี ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ห้อง 206  ใส่ฝาท่อระบายนํ้าแทนของเดิม
ที่ชํารุด ซ่อมและติดต้ังบอร์ดหน้าห้องเรียน ห้อง 205 พ่นสีบรอนซ์ เก้าอ้ี-โต๊ะเรียน จํานวน 15 ตัว เปลี่ยนวาล์ว 
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และเปลี่ยนก๊อกนํ้า ห้องนํ้าชาย ซ่อมโถชักโครกและเปลี่ยนสายฉีดชําระ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างช้ันล่าง ซ่อมโถปัสสาวะ
ห้องนํ้าชาย ช้ัน 3 และช้ัน 4  

      
 

    
 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม ซ่อมห้องนํ้าชาย ช้ัน 6 และห้อง 7910  
ตรวจสอบตู้เซ็นต์เตอร์โหลดและเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ ตรวจสอบระบบป้ัมนํ้าบ่อนํ้าเสีย ติดต้ังปลั๊กไฟ 

    
 

     
 

4. งานซ่อมแซมผิวการจราจร ภายใน มก.   
 ดําเนินการซ่อมแซมถนนชํารุดเป็นหลุมบ่อ เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และช่วยลดอุบัติเหตุใน

การสัญจรไป – มา ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลางเป็นเงิน 13,750  บาท ได้แก่ ถนนแยกหมู่บ้านเกษตรพัฒนา 
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และหอพักหญิง ซอยพหลโยธิน 45 ถนนแยกสระว่ายนํ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  ถนนร้านจิปาถะ ถนนฝั่งประตู
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านหลัง ถนนข้างอาคารจอดรถบางเขน ถนนแยกหมู่บ้านเกษตร
พัฒนา  ถนนบริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ ถนนบริเวณหน้าคณะสังคมศาสตร์ 

   
 

    
 

งานของหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์   
 ดําเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนภารกิจกิจกรรม

นิสิต และงานพิธีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 191,994 
บาท  ประกอบด้วย    

 จัดทําป้ายโฟมงานเชิดชูเกียรติฯอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดทําป้ายโฟมงานโครงการวันแห่งการ
สัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี จัดทําป้ายโฟมจุดถ่ายรูปงานนนทรีสีทอง จัดทําอักษรช่ัวคราวไปใส่
แทนตัวที่หลุดหออนุสรณ์ 60 ปี ดําเนินการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้า
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
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 ดําเนินการ ติดต้ังพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 
50 ปี เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูพหลโยธิน ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์
จากหอประชุม มก. มาติดต้ังที่บริเวณประตูงามวงศ์วาน3  

   
 

 จัดพิธีถวายอาลัย“กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” จับผ้าระบาย
จากแยกโรงพยาบาลวิภาวดีถึงทางเข้า-ออก ประตูวิภาวดีรังสิต  จับผ้าระบายจากประตูงามวงศ์วาน1 ไปถึงประตู
งามวงศ์วาน2 ประมาณ 100 เมตร และจับระบายผ้าประตูงามวงศ์วาน2 ทั้งสองฝั่งๆ ละ 70 เมตร จับผ้าระบาย
จากประตูงามวงศ์วาน2 ถึงประตูงามวงศ์วาน3 และจับระบายจากประตูงามวงศ์วาน3 ไปถึงแยกวิภาวดีรังสิต 
ประมาณ 70 เมตร จับระบายผ้าช่องรั้วจากประตูงามวงศ์วาน2 และประตูงามวงศ์วาน3  

   
 

 ตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท์ 2115 ชํารุด อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต วัดระยะทางสายเคเบ้ิลรอบ
มหาวิทยาลัย ตรวจเช็คสัญญาณสายโทรศัพท์หมายเลข 1348 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ตัดต่อสายโทรศัพท์หมายเลข
1540 1534 สายชํารุด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ตัดต่อสายพร้อมเดินสายโทรศัพท์ใหม่หมายเลข 1542 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2191 และสายภายนอก 7 ตัว ศูนย์เรียนรู้คุณพุ่ม วัด
ระยะทางสายโทรศัพท์ขอหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 1 หมายเลข สํานักการกีฬา  ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์สาย
ภายใน และภายนอก งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบและเดินสายโทรศัพท์ใหม่ กองคลัง เก็บสายไฟเบอร์รถ
เก่ียวบริเวณหน้าอาคารธนาคารกรุงศรี ตรวจเช็คเลขหมายโทรศัพท์ หมายเลข 1316 สายชํารุดเดินสายใหม่
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ ตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท์ 1262 สระว่ายนํ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
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 ดําเนินการล้างทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศช้ัน5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ตัดแผ่นสแตน
เลส พร้อมเจียระไนเจาะรูและตอกรหัส KU จํานวน 33 ตัว รหัส CUG KU จํานวน 120 ตัว รหัส MH 1-100 
จํานวน 100 ตัว  ซ่อมแซมและทาสีใหม่ฝาครอบท่อระบายนํ้าเก่า จํานวน 5 ฝา ซ่อมแซมประตูสแตนเลส และ
เปลี่ยนล้อประตู สํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ซ่อมแซมเก้าอ้ีรถสวัสดิการ (รถราง) จํานวน 1 ตัว   

       

   
 

 ติดป้ายโฟมโครงการปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทางเคมี คือ Professor Dr. 
Dan Schectman ชาวอิสราเอล ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

 ซ่อมโต๊ะหมู่บูชา และทาสีทองใหม่ เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนํ้าชาย อาคารซ่อมบํารุง จัดทําป้าย
บอกทาง เรื่องการประชุมเวทีข้าวไทยติดต้ัง บริเวณประตูไปอาคารสารนิเทศ 50 ปี  

 จับผ้าระบายร้ัวต่อจากเชิงสะพานถึงมุมแยกวิภาวดี  ดําเนินการติดต้ังป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
ในหลวงรัชกาลที่ 10บริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 จับผ้าระบาย หน้าเวทีและราวบันไดหน้า อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2559 ติดต้ังเสาหลัก มก.บริเวณด้านล่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
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 ดําเนินการ จัดทําตัวอักษรท่ีหลุดหาย พร้อมนําไปติดใหม่ และทาสีตราสัญลักษณ์ มก. และติด
ตัวอักษรป้ายสํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ติดต้ังป้ายสวนวัฒนธรรมไทย ทาสีกันซึมบริเวณช้ัน 6 อาคารจอดรถ
วิภาวดี ติดต้ังโทรศัพท์ศูนย์เกษตรรวมใจ 2 ซอยพหลโยธิน 45 ตัดเหล็กทํารั้วและทาสีแผงกั้นรั้วศูนย์เกษตรรวมใจ2  

    
 

   
 

 ติดต้ังเวทีพร้อมฉากหลังชมรมยิงธนู และติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่อมปูนขอบเวทีสํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ดําเนินการจัดทําฉากหลังจอภาพ เปลี่ยนพระ
บรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ติดต้ังป้าย
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี งาน“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” 
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 ติดป้ายโฟม เรื่อง การป้องกันปราบปรามทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างและ
อ่ืนๆ ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รูปใหญ่เวทีห้องสุ
ธรรมอารีกุล และจับระบายผ้าสําหรับติดต้ังรูปเล็ก บริเวณหน้าห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  จับผ้าระบายสนาม
อินทรีย์จันทรสถิตย์ และปูพ้ืนสําหรับต้ังกลองเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มก.ประจําปี 2560 จัดทําอุปกรณ์เชียร์
กีฬาบุคลากร มก. ประจําปี 2560  
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 ดําเนินการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณประตูงามวงศ์วาน 3 นํามาติดต้ังบริเวณร้ัวประตู
งามวงศ์ 3ซ่อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ที่ติดต้ังบริเวณด้านหน้าหอประชุม มก. ติดต้ังเวทีและจับผ้าระบายบริเวณ
สระว่ายนํ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  ซ่อมกระเบ้ืองหลังคาบริเวณอาคารซ่อมบํารุงหน่วยช่างก่อสร้าง ซ่อมฝ้าเพดาน
บริเวณหน้าห้องด้านข้างหอประชุมใหญ่ มก.  เช่ือมเหล็กทําฝาท่อหน้าป้ายคณะวิทยาศาสตร์ ย้ายโครงเหล็กและตัด
เหล็กเพ่ือทําสะพานด้านหลังสํานักพิพิธภัณฑ์เพ่ือการเกษตรสวนวรุณาวัน ทาสีขาว – แดง แผงจราจร จํานวน 9 
แผง ตัดเหล็กทําโครงหลังคา จํานวน 46 ตัว 

   
 

    
 

 ดูแลกรณีผู้รับเหมาเข้าเช็ดดาต้าเคเบิลเส้นเคเบิลจากอาคาร ศูนย์เรียนรวม 1 ถึงกองยานพาหนะ 
อาคารสถานที่ ซ่อมเบอร์โทรศัพท์งานรักษาความปลอดภัย และซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-942-8648 (FAX) 
สหกรณ์ออมทรัพย์มก. 
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 ติดต้ังฝาท่อปูนบริเวณฟุตบาทหน้าป้ายคณะวิทยาศาสตร์ ทําการรื้อถอนสะพานไม้ทางข้ามจาก
สํานักการกีฬาไปหอพักนิสิต ซ่อมและตกแต่งผ้าระบายบริเวณรอบเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี เช่ือมเหล็กทําโครง
ฝาท่อทางเท้า และเทปูนฝาท่อทางเท้า เช่ือมพร้อมติดต้ังโครงเหล็ก เก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์หน้าหอประชุม มก. ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10 
จากประตูงามวงศ์วาน3 นํามาติดต้ังบริเวณร้ัวประตูงามวงศ์วาน 2  ทาสีปูนขอบต้นไม้ทางเท้าหน้าอาคารสารนิเทศ 
50 ปี ติดต้ังป้ายที่พักผู้โดยสารช่ัวคราว ติดต้ังเวทีทําดอกไม้จันทน์ เพ่ือถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณหน้าห้องสุธรรม อารีกุล 

      
 

       
                   

 ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี บน
เวทีและบริเวณหน้าห้องสุธรรมอารีกุล  จัดทําขาต้ังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และจับผ้าระบายบริเวณทางเข้าหน้าลิฟท์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 จัดทําแท่นที่วางพานพุ่ม 
เทียนแพ ต้ังหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล 10  
จับผ้าระบายที่หลุดบริเวณทางขึ้นและรอบเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี ติดต้ังธงชาติบริเวณรั้วประตูงามวงศ์วาน 2 
ทั้งสองฝั่ง  ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ในห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และบริเวณด้านนอก 
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 ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ฯ รัชกาล ที่ 10 บริเวณประตูงามวงศ์วาน 2  ติดต้ังพระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระราชินี ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล   จับผ้าระบายอาคารศูนย์เกษตรรวมใจ 2   แกะโฟมรูปหน้า
สืบ นาคะเสถียร และจัดทําป้ายข้อความโฟม โครงการ “สืบสานวันสืบ นาคะเสถียร” เก็บสายโทรศัพท์ด้านหลัง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริเวณลานจอดรถกองยานพาหนะฯ ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 
4071  ภาควิชาเพาะเล้ียง คณะประมง  ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 2130 หอพักขจีนุช ตลับเสียเปลี่ยนใหม่ใช้ได้
ตามปกติ  ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 1359 สหกรณ์ร้านค้า  ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 1365 ศูนย์ผลิตภัณฑ์โรงนม  
ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 1328 กับ 1330 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  ตรวจสอบ UPS ตู้ชุมสายโทรศัพท์อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
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งานพิธีต่างๆ 
งานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2559 
 ดําเนินการติดต้ังพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณแยกโรงยิมเนเช่ียม และ 

บริเวณแยกโรงยิมเนเช่ียม ติดต้ังระบบโทรศัพท์ที่อาคารจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ  ตัดก่ิงไม้ใกล้สายแรงสูงถนนชูชาติ กําภู 
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ  ตัดก่ิงไม้ใกล้สายแรงสูงแยกอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ถึง
แยกคณะสังคมและ ถนนจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ  

 ดําเนินการปูพ้ืนทางลาดที่ประทับและปูพรมทางขึ้นลิฟท์ฉุกเฉิน ติดต้ังกรอบพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูงามวงศ์ 1  ติดต้ังปลั๊กตรวจจับโลหะงานรับปริญญาบนอาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ   ติดต้ังโทรศัพท์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามกองอํานวยการต่างๆ  ติดต้ังนํ้าพุบริเวณด้านหน้า
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ติดต้ังอ่างล้างมือบริเวณใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
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งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2560 
 ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2560 ใช้งบประมาณ งานเกษตรแฟร์ เป็น

เงิน 259,531 บาท ประกอบด้วย 
 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมเติมถนนชูชาติกําภู   

   
 

   
 ดําเนินการต่อท่อนํ้าประปาบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ กับธนาคารกรุง

ศรีอยุธยาและอาคารยูโด  ต่อท่อนํ้าประปาบริเวณสวน 100 ปี และบริเวณสนามตะกร้อ จนถึงคณะประมง  
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 ดําเนินการซ่อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และทาสีทองใหม่เปลี่ยนที่บริเวณประตูวิภาวดี ซ่อม
กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และทาสีทองใหม่เปลี่ยนที่ประตูงามวงศ์วาน 1 ทําโครงป้ายจุดเริ่มงานประตูวิภาวดี ตี
โครงป้ายงานบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 และทาสีพ้ืน  จัดทําซุ้มทางเข้างาน  และติดต้ังบริเวณแยกโรงยิมเนเซียม  
ติดต้ังซุ้มจุดเริ่มงาน บริเวณประตูวิภาวดี 

 ดําเนินการตัดเหล็กทําข้อต่อขาต้ังเต็นท์ จํานวน 248 ตัว  ทาสีกันสนิมข้อต่อขาต้ังเต็นท์ จํานวน 
163 ตัว ตัดเหล็กแป๊บท่อประปาทําที่ก้ันเต็นท์ จํานวน 72 ตัว ตัดเหล็กแผ่นทําแผ่นพ้ืนที่ก้ันเต็นท์ จํานวน 80 ตัว 
เจาะรูขาต้ังเต็นท์ จํานวน 472 รู ซ่อมและดัดท่อแป๊บประปา จํานวน 10 ตัว 

    
 

     

“งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”   ใช้งบประมาณ 289,905.80 บาท    ติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง  ติดต้ังโคมไฟแสงสว่างต้นนนทรี  ติดต้ังโคมฉายถนนแยกบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ถึงแยกกรม
ประมงและบริเวณด้านหลังหอประชุม มก.  ติดต้ังโคมฉายบริเวณเสาธงหน้าหอประชุม มก. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณหอประชุมเดินสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณต้นนนทรีหน้าหอประชุมใหญ่ มก.  จับผ้าระบาย หน้าเวทีและ
ราวบันได ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์เวทีอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ  ติดป้ายต้นนนทรีทรงปลูก จํานวน 9 ต้น ปูพ้ืน
สักหลาดบริเวณหน้าเสาธง  ติดต้ังธงคณะ ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณเสาธง
หอประชุม มก. ติดต้ังฉากบังวงดนตรีบนเวที พร้อมจับระบายผ้าดําขาว 
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งานวันสถาปนา มก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย ติดต้ังไฟแสงสว่างบริเวณถนนแยกประตูงาม
วงศ์วาน 1 ถึงแยกกรมประมง ติดต้ังเวทีดนตรีไทย จับผ้าระบายราวบันไดหน้าหอประชุม มก. และติดป้ายพิธีรดนํ้า
คารวะบูรพาจารย์ จับผ้าที่เต็นท์และต้ังขาพวงมาลา จํานวน 200 อัน 

   
 

  
 

งาน “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว 
ณ เกษตรกลางบางเขน”บริเวณหน้าห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50ปี  ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ติดต้ัง
เวทีดนตรีไทย ติดป้ายโฟม ติดต้ังป้ายนิทรรศการและจัดทําโครงติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บนแท่นแดงบริเวณ
หน้าห้องประชุมสุธรรม อารกุีล ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างป้ายงานนิทรรศการ 
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งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศมหาชาติถวายราชสักการะองค์พระภูมิพล” บริเวณ
หอประชุม มก. จัดทําและติดต้ังป้ายข้อความโฟม  ติดธงชาติ ธงธรรมจักร และจับผ้าระบายราวบันได บริเวณ
ด้านหน้าหน้าเวทีหอประชุม มก. ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 

    
 

   
 

งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ที่สวนสิริกิติฯ ติดต้ังระบบไฟฟ้า ติดต้ังระบบปั้มนํ้า ติด
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต็นท์  ปูพ้ืนไม้อัดร้านค้า มก. ติดต้ังป้ายมหาวิทยาลัยฯ ด้านบนและทําทางลาดทางเข้า
ปูพ้ืนสักหลาดร้าน มก.  ติดต้ังป้ายซุ้มทางเข้าด้านบนร้าน มก. จับผ้าระบายเต็นท์  ติดอักษรโฟม ต้ังเสาหลัก กม.   
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งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 
2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ติดต้ังโคม LED ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
ราชินี ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล 

         

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพ้ืนที่
ส่วนกลาง มก.  จํานวน 4 โครงการ มีรายจ่ายเป็นเงิน 1,184,457.8 บาท  
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พัฒนาอาคารเรียนรวมส่วนกลางและอาคารส่วนกลาง มก. 
งานอาคารและสถานท่ี ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง และอาคาร

ส่วนกลาง มก. ได้แก่ อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3,4 อาคารหอประชุม อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารพุทธเกษตร 
อาคารโรงละครฯ ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ  ให้บริการเก่ียวกับงานส่วนกลาง  การจัดการเรียนการสอน การ
ประชุม การสัมมนา นอกจากน้ันยังให้บริการเก่ียวกับการบริหารด้านบ้านพัก และทะเบียนราษฎร์สําหรับบุคลากร 
การดูแลบํารุงรักษาพ้ืนที่ และระบบสาธารณูปโภค ประจําอาคารต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารให้มีความ
พร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

1. พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารเรียนสว่นกลาง และอาคารส่วนกลาง มก. ใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง เป็นจํานวนเงิน 180,166 บาท ประกอบด้วย 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟ หลอดไฟ ระบบไฟแสงสว่างภายในอาคาร
เรียน และห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ซ่อมแซม เปลี่ยนหลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ หลอดนีออน หลอด LED ภายใน
อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคาร 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟ หลอดไฟ ระบบไฟแสงสว่างภายในอาคาร
เรียน และห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ หลอดนีออน หลอด LED ที่เสียบ
ปลั๊กไฟภายในอาคารที่ชํารุด ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคาร  

 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟ หลอดไฟ ระบบไฟแสงสว่างภายในอาคาร
เรียน และห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ หลอดนีออน หลอด LED  โคมไฟ 
โป๊ะแก้ว ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ  

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟ หลอดไฟ ระบบไฟแสงสว่างภายในอาคาร
เรียน และห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาท หลอดนีออน หลอด LED  
ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ซ่อมไฟแสงสว่างบริเวณช้ันล่างหน้าอาคาร ซ่อมแซมโคมไฟสนาม โคมแก้ว 
บริเวณรอบอาคาร เปลี่ยนบัลลาทส์ไฟแสงสว่างภายในอาคารเรียน เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างช้ันล่าง เปลี่ยน
หลอดไฟแสงสว่างภายในห้องเรียน ซ่อมไฟแสงสว่างบริเวณช้ันล่างหน้า ตรวจสอบชุด สายส่งไฟฟ้าบริเวณบันได
ทางขึ้นฝั่งคณะสังคมศาสตร์  โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซ่อมไฟแสงสว่างบริเวณช้ันล่างหน้าอาคาร 

 อาคารหอประชุมและศาลาหกเหลี่ยม  ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟ  ซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟ 
สตาร์ทเตอร์  หลอดนีออน หลอด LED  ซ่อมแซมโคมไฟ  หลอดไฟ โคมผนัง ห้องสํานักงาน ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องจัดเลี้ยงรับรองห้องนิทรรศการ ซ่อมแซมไฟแสงสว่างรอบอาคารและทางเดินภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ
อาคาร 

 อาคารพุทธเกษตร ซ่อมแซมโคมไฟสนาม เปลี่ยนหลอด LED บริเวณทางเดินและโดยรอบอาคาร 
 อาคารวิจัยและพัฒนา  ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟ  ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟ

อาคาร หลอด LED ห้องสํานักงาน ห้องประชุมสัมมนา ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร  
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 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบไฟ  หลอดไฟต่างๆ  ซ่อมแซม
หลอดไฟแสงสว่าง ภายในห้องสํานักงาน อาคารโรงละคร เวทีกลางแจ้ง ศาลาบุษบก โคมไฟทางเดินและบริเวณ
ถนนโดยรอบอาคาร 

      
 

     
 

   
 

     
 

2. พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ อาคารเรยีนส่วนกลาง และอาคารส่วนกลาง มก.  ใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง เป็นจํานวนเงิน 152,768 บาท ประกอบด้วย 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพ ซ่อมแซมเคร่ืองฉายภาพ จอรับภาพ  ซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง ภายในห้องเรียน   

 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพ ซ่อมแซมเคร่ืองฉายภาพ จอรับภาพ  ซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง เปลี่ยนหัวต่อสายแลนด์ ภายในห้องเรียน   

 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพ ซ่อมแซมเคร่ืองฉายภาพ จอรับภาพ  ซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง ภายในห้องเรียน  จัดเตรียมความพร้อมงาน
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ประชุมวิชาการ ซ่อมแซมบอร์ด  ซ่อมแซมประตูห้องเรียน  
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย

ภาพ ซ่อมแซมเคร่ืองฉายภาพ จอรับภาพ  ซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง ภายในห้องเรียน  จัดเตรียมความพร้อมงาน
ประชุมวิชาการ  ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ผ้าม่านภายในห้องเรียน ตรวจสอบซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์แปลง
สัญญาณคอมพิวเตอร์ ตัวกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคาร
ศูนย์เรียนรวม 4 ช้ัน 9 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย จ้างซ่อมแซมห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
ระบบอัคคีภัยประจําอาคาร  

 ติดต้ังคู่มือการใช้อุปกรณ์โสตฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการสอน อาคารเรียน
ส่วนกลาง 

 อาคารเรียนส่วนกลาง มก. ดําเนินการ แจ้งบริษัท นิวซีโน่ เข้าตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขปัญ
การใช้อุปกรณ์โสตฯ อยู่ในประกัน ดังน้ี ซ่อมแซมจอรับภาพ ห้อง201 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 เปลี่ยนมิกซ์เซอร์ห้อง 
201,202 เปลีย่นจอรับภาพ ห้อง304 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบเคร่ืองเสียงในห้องเรียน 603 เปลี่ยนแอมป์
ห้องเรียน ช้ัน 8 ห้อง 806 อาคารศูนย์เรียนรวม 4  

 อาคารหอประชุม ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์ จ้างซ่อมแซมจอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ 
จัดเตรียมความพร้อมต่อการให้บริการ งานประชุม สัมนา  

 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ตรวจสอบซ่อมแซมเคร่ืองควบคุมเคร่ืองเพ่ิม-ลดแสง จัดเตรียม
ความพร้อมต่อการให้บริการ งานประชุม สัมนา  
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 สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 
และดําเนินการส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือใช้ในการให้บริการเก่ียวกับการเรียนสอน จํานวน 40 
หลอด เป็นเงิน 248,240 บาท ดังน้ี 
ลําดับ รายละเอียด อาคาร จํานวน

หลอด 
1 หลอดภาพโปรเจคเตอร์ 

Panasonic รุ่น PT-VX400EA 
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (ห้องเรียน 211,212,213,214, 
225,226,331,332,333,334 ) 

10 

2 หลอดภาพโปรเจคเตอร์ 
Panasonic รุ่น Vertex LX2315EA 

อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ห้องเรียน 201,202,205,207, 
210,310,403 ) 

7 
 

3 หลอดภาพโปรเจคเตอร์ 
Panasonic รุ่น PT-VX400EA 

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ห้องเรียน 201,202,203,204, 
205,206,301,302,303,304,401,402,403,404 ) 

14 

4 หลอดภาพโปรเจคเตอร์ 
Panasonic รุ่น PT-LX26EA 

อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ห้องเรียน 703,704,705,706, 
707,803,804,805,806 ) 

9 

 

3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6 รายการ อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3,4 โดย
เบิกจ่ายจากเงินผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จํานวนเงิน 16,147,000 บาท (สิบหกล้าน
หน่ึงแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย  

1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว   จํานวน 24 เครื่อง 
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 น้ิว   จํานวน 62 เครื่อง 
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับWUXGAขนาด 3,600 ANSILUMENS   จํานวน 86 เครื่อง 
4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล    จํานวน 86 เครื่อง 
5. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 250 วัตต์    จํานวน 86 เครื่อง 
6. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง      จํานวน 86 เครื่อง 
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ลําดับท่ี รายการ ศร.1 
(จํานวน) 

ศร.2 
(จํานวน) 

ศร.3 
(จํานวน) 

ศร.4 
(จํานวน) 

รวม 
(เคร่ือง,ชุด,ตู้) 

1. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว  10 - 14 - 24 
2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว  - 27 - 35 62 
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร ์(Projector)  10 27 14 35 86 
4. เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)  10 27 14 35 86 
5. เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ 250 วัตต ์(Amp)  10 27 14 35 86 

6. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง (Mixers)  10 27 14 35 86 
 **อุปกรณ์เสริม** 

7. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง Signady (เครื่องสลับสัญญาณ)  10 27 14 35 86 
 (1ชุดประกอบด้วยกล่องรับสัญญาณ,กล่องส่งสัญญาณ,กล่องควบสัญญาณคุม 8 ปุ่ม) 

8. Box spitter in 1 out 2 กล่องแยกสัญญาณ - 27 - - 27 
9. ตู้แลคขนาด 29 U 10 - - - 10 

10. ตู้แลคขนาด 19*54 - - 2 - 2 
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4. พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 41,410 บาท ประกอบด้วย 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบประปาและห้องสุขา ท่อระบายนํ้า ซ่อมแซม

และเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องสุขา ได้แก่ ก๊อกนํ้า สายชําระห้องสุขา และก๊อกนํ้าโถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า ชาร์ปนํ้า
ทิ้ง ลูกลอยชักโครก 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบประปาและห้องสุขา ท่อระบายนํ้า ซ่อมแซม
ผนังก้ันห้องสุขา ซ่อมแซมยาแนวพ้ืนห้องสุขา และเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องสุขา ได้แก่ ก๊อกนํ้า สายชําระ ก๊อก
นํ้าโถปัสสาวะ ก๊อกอ่างล้างหน้า ชุดนํ้าเข้า อ่างล้างหน้า เปลี่ยนวาวล์นํ้า 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4  ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบประปาและห้องสุขา ซ่อมแซมท่อระบายนํ้า  
ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องสุขา ได้แก่ ก๊อกนํ้า สายชําระห้องสุขา และก๊อกนํ้าโถปัสสาวะ ฝาน่ังชัก
โครก แกนนําเข้า ก๊อกอ่าง สายนํ้าดี วาล์วนํ้า ระบบเซ็นเซอร์  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าป๊ัมนํ้า 

 อาคารหอประชุม ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณด้านข้างอาคาร   
 อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบประปาและห้องสุขาเปลี่ยนลูกลอย

ถังเก็บนํ้า Cooling Tower ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ห้องสุขา ติดต้ังตะแกรงดักกลิ่นบริเวณห้องนํ้า ทาสีป๊ัมสูบนํ้า 
ล้างทําความสะอาดบ่อพักนํ้า ซ่อมแซมป๊ัมนํ้า  

 อาคารวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบบ่อพัก และดําเนินการจ้างเหมาสูญสิ่งปฏิกูลและเก็บขยะบ่อพัก 

   
 



รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี  - 56 - 
 

 

 

 

 

     
 

    
 

          
  

5. พัฒนาระบบเครื่องปรบัอากาศและเคร่ืองทําน้าํเย็น ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 717,730 บาท
ประกอบด้วย 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ  ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ล้างฟิลเตอร์แอร์ เปลี่ยนสารกรองเคร่ืองทํานํ้าเย็น เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และแมกเนติกห้อง333 
ซ่อมแซมเครื่องระบายความร้อน ห้อง 211 ตัวที่ 3 เปลี่ยนมอเตอร์เครื่องระบายความร้อน ห้อง 212 ตัวที่ 3 
เปลี่ยน Expantion valve ทําสูญญากาศในระบบพร้อมเติมนํ้ายาตามเกณฑ์ ห้อง 333 ชุดที่ 1ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศเปลี่ยน Expantion valve และทดสอบรอยรั่วของระบบห้อง 333 ชุดที่ 2  

 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ล้างฟิลเตอร์แอร์ เปลี่ยนสารกรองเคร่ืองทํานํ้าเย็น เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
210 เปลี่ยนมอเตอร์เครื่องระบายความร้อน ห้อง 307 ตัวที่ 2 เติมนํ้ายาทําความย็นและตรวจสอบรอยรั่ว ห้อง 310 
ตัวที่ 1,2 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ  ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ล้างฟิลเตอร์แอร์ เปลี่ยนสารกรองเคร่ืองทํานํ้าเย็น เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
402 เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ห้อง201 ทําความสะอาดเคร่ืองระบายความเย็น ห้อง 301 และห้อง303 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ล้างฟิลเตอร์แอร์ ซ่อมแซมเครื่องทํานํ้าเย็น เปลี่ยนสารกรองเครื่องทํานํ้าเย็น 
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 อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมทาสีท่อส่งนํ้าของระบบเคร่ืองปรับอากาศ Chiller 
 อาคารหอประชุม ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศประจําอาคาร ปรับปรุงระบ

เครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุม  บํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ จํานวน 11 เครื่อง เพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งาน เงิน
รายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 210,683 บาท  

   
 

  
 

    
 

     
6. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร  ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 384,825 บาท 

ประกอบด้วย 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ แผงวงจรควบคุมการเปิด-ปิดและแบตเตอร่ี

จ่ายไฟฉุกเฉินเพ่ือบริการและอํานวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรผู้ขอใช้อาคาร 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตรวจเช็คบํารุงรักษาระบบอัคคีภัย ตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้  จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลบํารุงรักษาระบบอัคคีภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซ่อมแซมแผงวงจรควบคุมการทํางาน
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ของมอเตอร์ลิฟต์ แผงควบคุมการจ่ายไฟให้แผงควบคุมปุ่มกดหน้าช้ัน สายพ่วงกับแผงควบคุมฯ ตรวจสอบ
บํารุงรักษาระบบความปลอดภัยภายในลิฟต์  

 อาคารพุทธเกษตร ตรวจสอบบํารุงรักษาและจัดซื้อถังดับเพลิงประจําอาคาร จํานวน 2 ถัง  

 
 

7. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เจ้าหน้าที่เข้ามา
ดําเนินการเดินระบบและติดต้ังกล้องวงจรปิด ประจําอาคารเรียนส่วนกลาง เข้าดําเนินการ วันที่ 17-25 สิงหาคม 
2560 การติดต้ังกล้องวงจรปิด ประจําอาคารเรียนส่วนกลาง ประกอบด้วย อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ต้ังกล้องวงจร
ปิด บริเวณ ช้ัน1 จํานวน 4 ตัวอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณ ช้ัน1 จํานวน 3 ตัว ,อาคารศูนย์
เรียนรวม 3 ต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณ ช้ัน1 จํานวน 7 ตัว ,อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณ ช้ัน
1,2,4,5 จํานวน 8 ตัว 

    
 

8. พัฒนาปรบัปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนสว่นกลาง  
พัฒนาการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง มก. และอาคารส่วนกลาง มก. เพ่ือเป็นการซ่อมแซมและดูแล

บํารุงรักษาความสะอาดอาคารฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี พร้อมให้การบริการให้กับนิสิตและบุคลากรท่ี
ใช้บริการอาคารฯ ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 984,271 บาท 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1  ตรวจสอบอาคารเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์ A , B  และจ้างเหมาบริการ
กําจัดปลวก ช้ัน 1,2 ฉีดพ่นกําจัดยุงลาย บริเวณภายในห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคาร ขัดล้างทํา
วามสะอาดพ้ืนห้องเรียนและห้องต่างๆภายในอาคารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านการเรียนการสอน 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมปิดรอยรั่วหลังคา ซ่อมแซมประตูห้องเรียน  ซ่อมแซมโต๊ะเรียน 
เก้าอ้ีน่ังเรียน ภายในห้องเรียนที่ชํารุด ฉีดพ่นกําจัดยุงลาย บริเวณภายในห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ
อาคาร  ซ่อมแซมรอยรั่วขอบกระจกภายในอาคาร จ้างเหมาบริการกําจัดปลวก ช้ัน 1,2 ขัดล้างทําวามสะอาดพ้ืน
ห้องเรียนและห้องต่างๆ ภายในอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านการเรียนการสอน 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 3  ซ่อมแซมประตูห้องเรียน ที่จับประตูที่ชํารุด  ซ่อมแซมโต๊ะเรียน  เก้าอ้ีน่ัง
เรียน ภายในห้องเรียนที่ชํารุด ซ่อมแซมบอร์ดที่ชํารุด ปิดรอยรั่วหลังคาอาคาร ซ่อมแซมฝาท่อระบายนํ้าบริเวณ
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ด้านข้างอาคาร ฉีดพ่นกําจัดยุงลาย บริเวณภายในห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบอาคาร ขัดล้างทําวาม
สะอาดพ้ืนห้องเรียนและห้องต่างๆ ภายในอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านการเรียนการสอน 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมประตูห้องเรียน  ซ่อมแซมโต๊ะเรียน เก้าอ้ีน่ังเรียน ภายใน
ห้องเรียนที่ชํารุด และอุปกรณ์ภายในสํานักงาน ปูอิฐตัวหนอนบริเวณด้านข้างบันไดทางขึ้นฝั่งคณะสังคมศาสตร์ ขอ
ความอนุเคราะห์งานสวนปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่หน้าอาคาร  ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องเรียนช้ัน 8 ห้อง
สํานักงานศูนย์ภาษาที่ไฟฟ้าลัดวงจรระบบป๊ัมนํ้าดับเพลิง ขัดล้างทําวามสะอาดพ้ืนห้องเรียนและห้องต่างๆ ภายใน
อาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านการเรียนการสอน 

 อาคารหอประชุมและศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ จัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับจัดงานวันที่ระลึกวันนนทรี
ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ซ่อมแซมบอร์ดนิทรรศการ ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีฝ้า ทากันซึม ศาลา
หกเหลี่ยม จัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับจัดงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 

 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมป้ายที่ชํารุด ทําความสะอาดรางทําฝนบริเวณทางเดิน
เช่ือมอาคาร ปรับปรุงทาสีประตูทางเข้า – ออก ทําความสะอาดโคมไฟหน้าโถงอาคาร ตรวจเช็คเคร่ืองเติมอากาศ ทํา
ความสะอาดรางระบายนํ้ารอบอาคาร 
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9. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ําและพื้นที่รอบอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
เรียน ประกอบด้วย ดําเนินการรื้อของเดิมและปูพ้ืนบล็อกคอนกรีต,จัดทํารางระบายน้ําและท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อ
พัก ติดต้ังโคมไฟ สวิทช์ไฟ เดินสายไฟ ถมดินปรับพ้ืนที่โดยบริษัท ชิณโชติ บิวด้ิง จํากัด โดยเบิกจ่ายจากเงินนอก
งบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินรายได้ส่วนกลาง 110 (เงินเหลือ
จ่ายจากการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1) งบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2559 เป็น
จํานวนเงิน 633,233 บาท ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  
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10. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ปรับปรุงพ้ืนบริเวณรอบอาคารโดย ปูอิฐ
ตัวหนอนบริเวณด้านข้างบันไดทางขึ้นฝั่งคณะสังคมศาสตร์ โดยขอความอนุเคราะห์งานสวนปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่
หน้าอาคาร ฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 491,500 บาท 

    
 

    
 

11. โครงการจ้างปรับปรุงอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  โดยเบิกจ่าย
จากเงินผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนทั่วไป 
ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 3,500,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มีนาคม 2560 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ  ดังน้ี 

1.ห้องเค ร่ือง  ปรับปรุงขัดรื้อผิว พ้ืนเดิม  ทํา พ้ืนฉากหลังด้วยพ้ืน  PU FLOOR  ซ่อมผนังห้อง
เครื่องปรับอากาศ ทุบผนังปูนห้องไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ เปลี่ยนบานประตูอลูมิเนียมบานคู่ 
เปลี่ยนวงกบเหล็ก ในห้องนํ้า ซีลซิลิโคนรอยต่อขอบหน้าต่างรอบอาคาร ทาสีนํ้าอะคริลิค รื้อกระเบ้ืองยางของเดิม 
ปูกระเบ้ืองเคลือบ 

2.โถงทางเข้า รื้อโคมไฟระย้าพร้อมติดต้ังโคม  งานขัดล้างทําความสะอาดพื้น งานขัดล้างทําความสะอาด
ผนังกรวด ล้าง ซ่อมสีลวดลายฉลุ ไม้สัก พร้อมเคลือบยูรีเทน ด้านหน้าทางเข้า รื้อฝ้าเพดานด้านหน้าทางเข้า ทําฝ้า
ฉาบเรียบ ทาสีฝ้าเพดานด้านหน้าทางเข้า งานน่ังร้าน งานติดต้ังอุปกรณ์กันนกเกาะ 

3.หลังเวทีแสดง ช้ัน 3 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพ้ืนเดิม ทําพ้ืนฉากหลัง ทาสีนํ้าอะคริลิคก่ึงเงา/ก่ึงด้าน ผนังหลัง 
เสาฉากและฝ้าเพดาน รื้อกระเบ้ือง ยางบันไดทางขึ้น ทั้งสองด้าน ปูกระเบ้ืองยางบันไดทางขึ้น ทาสีราวบันไดและ
ราวกันตก ซีลซิลิโคนรอยต่อขอบหน้าต่างรอบอาคาร 

4.หลังเวทีแสดงช้ัน 4 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพ้ืนเดิม ทําพ้ืนฉากหลังด้วยพ้ืน PU FLOOR  รื้อฝ้าเพดาน รื้องาน
ระบบไฟฟ้าของเดิมพร้อมติดคืน ทําฝ้าฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสีนํ้าอะคริลิคก่ึงเงา/ก่ึงด้าน ผนัง, 
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เสาฉากและฝ้าเพดาน รื้อกระเบ้ือง ยางบันไดทางขึ้น ทั้งสองด้าน ปูกระเบ้ืองยางบันไดทางขึ้น ทาสีราวบันไดและ
ราวกันตก ซีลซิลิโคนรอยต่อขอบหน้าต่างรอบอาคาร 

5.หลังเวทีแสดง ช้ัน 5, 6, 7 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพ้ืนเดิม ทําพ้ืนฉากหลังด้วยพ้ืน PU FLOOR  รื้อฝ้าเพดาน 
รื้องานระบบไฟฟ้าของเดิมพร้อมติดคืน ทําฝ้าฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสีนํ้าอะคริลิคก่ึงเงา/ก่ึงด้าน 
ผนัง,เสาฉากและฝ้าเพดาน รื้อกระเบ้ือง ยางบันไดทางขึ้น ทั้งสองด้าน ปูกระเบ้ืองยางบันไดทางขึ้น ทาสีราวบันได
และราวกันตก ซีลซิลิโคนรอยต่อขอบหน้าต่างรอบอาคาร 

6.หลังเวทีแสดงช้ัน 8 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพ้ืนเดิม ทําพ้ืนฉากหลังด้วยพ้ืน PU FLOOR  รื้อฝ้าเพดาน รื้องาน
ระบบไฟฟ้าของเดิมพร้อมติดคืน ทําฝ้าฉาบเรียบ ทาสีนํ้าอะคริลิคก่ึงเงา/ก่ึงด้าน ผนัง, เสา ฉากและฝ้าเพดาน 

   
 

   

   
 

   
 

12. การให้บริการการขอใช้อาคารส่วนกลาง งานส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยบริหารจัดการ
การเตรียมสถานที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ประจําอาคารให้พร้อมในการให้บริการกับนิสิต 
บุคลากร และผู้ใช้บริการอาคารการจัดการเรียนการสอน การประชุม การอบรมสัมมนาต่างๆ ประกอบด้วย 
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 อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3, 4 จัดเตรียมสถานที่ให้บริการสถานที่ภายในอาคารเป็นที่น่ังพักสําหรับ

ผู้ปกครองนิสิต งานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร  

 อาคารศูนย์เรียนรวม ๔ จัดเตรียมสถานทีใ่ห้บริการพ้ืนที่ช้ันล่างและห้องโถงลิฟต์เป็นที่พักสําหรบัวง
ดนตรี KU BAND  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้บริการสถานที่ภายในอาคารแก่นักเรียนจากต่างจังหวัด ที่
เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์  

 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร  ให้บริการสถานที่ภายในอาคารเป็นที่น่ังพักสําหรับผู้ปกครองนิสิต  
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

 อาคารหอประชุมและศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ  จัดเตรียมงานพิธีถวายอาลัย “กราบถวาย
บังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรง
ปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี งานวันสถาปนา มก. กิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ถวาย
ราชสักการะ องค์พระภูมิพล” 

 อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 
โครงการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ 
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การดําเนินงานการใหบ้ริการงานอาคารและสถานท่ี 

ลําดับที่ รายการ 
การดําเนินงาน (เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

ชําระค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

รวมจํานวนเงิน 
(บาท) 

1 หน่วยธุรการและพัสดุ - - - 
2 หน่วยบ้านพักและทะเบียนราษฎร์ - - - 
3 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 239,130.00 4,312,030 4,321,760 
4 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 75,100.00 2,562,840 2,682,640 
5 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 157,375.00 5,922,040 6,134,115 
6 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 205,212.50 5,906,325 6,094,877 
7 อาคารหอประชุม 87,500.00 202,500 253,500 
8 อาคารพุทธเกษตร 43,000.00 - - 
9 อาคารวิจัยและพัฒนา 23,100.00 28,000 45,100 
10 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 54,000.00 183,500 237,500 
11 ลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม 683,740.00 - 1,284,390 
12 อาคารศาลาหกเหล่ียมเฉลิมพระเกียรติ  - - 

รวม 1,568,157.50 19,117,235 21,053,882 
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พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน มก. 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการ อาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ 

การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณงานพิธี การบริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และงาน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยมีรายการดังน้ี 

ลําดับท่ี กิจกรรม/งานโครงการ สถานท่ีจัดงาน วันท่ีจัดงาน หน่วยงานท่ีขอ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1 จัดพิธี “ ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ 
เกษตรศาสตร์ร่วมใจถวายพระพร” 

อาคารระพี 
สาคริก 

13 ตุลาคม 2559 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

2 งานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2559 

อาคารจกัรฯ 24 – 29 ตุลาคม 2559 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

3 กิจกรรมรําลึกและแสดงความไว้
อาลัยแด่พระบามสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

27  ตุลาคม 2559 สํานักงาน
อธิการบดี 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

4 พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ 
Agreement on the Cooperation 
for Establishment of the 
Degree program 

โถงห้องประชุม
ชั้น 2 

15 พฤศจิกายน 2559 กองวิเทศ
สัมพันธ์ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

5 งานเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ 

ห้องประชุมกาํพล 16 – 18 พฤศจิกายน 
2559  

หน่วยสาร
บรรณ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

6 จัดการแข่งขันว่ายน้ํา และโปโลนํ้าชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

สระน้ําจุฬาภรณ
วลัยลักษณ ์

17 – 18  ธันวาคม 
2559 

สํานักกีฬา ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

7 สัมมนาวิชาการเร่ือง “ปัญหาข้ีขาว 
สาเหตุ การจัดการ” 

ห้องสุธรรมฯ 21 ธันวาคม 2559 คณะประมง 1,000 บาท 

8 โครงการวันสถาปนาคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ครบรอบ 23 ปี และ
โครงการสัมมนาวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2559 

คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ 

22 - 23  ธันวาคม 
2559 

คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ 

1,000 บาท 

9 จัดงานทําบุญเลีย้งเพล เนื่องใน
โอกาสวันข้ึนปีใหม่ 

อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

23 ธันวาคม 2559 กองวิเทศ
สัมพันธ์ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

10 จัดงานทําบุญข้ึนปีใหม่ 2560  อาคารท่ีพักอาศัย
บุคคลากร 

23 ธันวาคม 2559 สํานักงาน
ทรัพย์สิน 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

11 จัดงานโครงการวันสถาปนาคณะสัตว
แพทย์ ประจําปี 2559 

คณะสตัวแพทย์ 28 ธันวาคม 2559 คณะสตัวแพทย์ 1,000 บาท 

12 จัดงานในการจัดประชุมเวทีข้าวไทย 
ปี 2559 

ห้องสุธรรมฯ 31 ธันวาคม 2559 สํานักงาน
บริการวิชาการ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 
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13 งานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์
ประจําปี 2560 

ห้องประชุม 
กําพลฯ 

18  มกราคม 2560 งาน
ประชาสัมพันธ์ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

14 งานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านยางพารา 

ห้องสุธรรมฯ 19  มกราคม 2560 ศุนย์ความ
ร่วมมือทาง
วิชาการไทย 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

15 งาน”วันคล้ายวันสถาปนาสํานัก
บริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีท่ี 
32” 

อาคารสํานัก
บริการ

คอมพิวเตอร์ 

25  มกราคม 2560 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

1,000 บาท 

16 งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2559 

ห้องสุธรรมฯ 27  มกราคม 2560 สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

1,000 บาท 

17 งานประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 55 อาคาร ศร.3 31  มกราคม – 3 
กุมภาพันธ์ 2560 

สํานักหอสมุด ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

18 งานประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 55 อาคาร ศร.3 31  มกราคม – 3 
กุมภาพันธ์ 2560 

ประชาสัมพันธ์ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

19 งานโครงการ ส.มก. ร่วมน้อมถวาย
อาลัย 

สมาคมศิษย์เก่า 
มก. 

13  กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมศิษย์เก่า 
มก. 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

20 งานประชุมวิชาการคร้ังท่ี 55 อาคาร ศร.3 16  กุมภาพันธ์ 2560 สํานักหอสมุด ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

21 งานประชุมวิชาการคร้ังท่ี 55 อาคาร ศร.3 16  กุมภาพันธ์ 2560 งาน
ประชาสัมพันธ์ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

22 งานโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คร้ังท่ี 10 

ห้องสุธรรมฯ 16  กุมภาพันธ์ 2560 สํานักประกัน
คุณภาพ 

1,000 บาท 

23 งานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 
44 สุรนารีเกมส์  

อาคารยิมเนเซียม 16,19 และ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 

สํานักกีฬา ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

24 งานทําบุญคล้ายวันก่อต้ังภาควิชา
วิศวกรรมโยธาครบรอบ 50 ปี 

อาคารชูชาติ 1  มีนาคม 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1,000 บาท 

25 งานประชุมวิชาการนานาชาติ the 
internation conference on the 
7th  

คณะเกษตร 3  มีนาคม 2560 คณะเกษตร 1,000 บาท 

26 งานโครงการสงัคตีนนทรี 4 วิทยา
เขต และโครงการไหว้ครูดรตรีไทย 

อาคารกจิกรรม
นิสิต 

4 - 5  มีนาคม 2560 ชมรมดนตรีไทย ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

27 งานพิธีเปิด Naist Thailand office อาคารชชูาติ 9  มีนาคม 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1,000 บาท 

28 โครงการแข่งขันยิงธนู เทิดพระเกรี
ยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สนามรักบี ้ 10 - 12 มีนาคม 2560 ชมรมยิงธนู ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 
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รัชกาล ท่ี 9 
29 สัมมนาสภาผู้แทนนิสิต มก. หอประชุม 2 เมษายน 2560 สภานิสิต ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 
30 พิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องในวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

ห้องสุธรรม 3 กุมภาพันธ์ 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

31 สืบสานประเพภณีสงกรานต์ในรั้ว
นนทรี ปี 2560 

ห้องประชุม 8 4 กุมภาพันธ์ 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

32 สืบสานประเพภณีสงกรานต์ 
“ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ 
2560” 

อาคารบุญสม 10 เมษายน 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1,000 บาท 

33 งานโครงการสงัคตีนนทรี 4 วิทยา
เขต และโครงการไหว้ครูดรตรีไทย 

อาคารกจิกรรม
นิสิต 

4 - 5  มีนาคม 2560 ชมรมดนตรีไทย ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

34 งานพิธีเปิด Naist Thailand office อาคารชชูาติ 9  มีนาคม 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1,000 บาท 

35 โครงการแข่งขันยิงธนู เทิดพระเกรี
ยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาล ท่ี 9 

สนามรักบี ้ 10 - 12 มีนาคม 2560 ชมรมยิงธนู ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

36 สัมมนาสภาผู้แทนนิสิต มก. หอประชุม 2 เมษายน 2560 สภานิสิต ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

37 พิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

ห้องสุธรรม 3 กุมภาพันธ์ 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

38 สืบสานประเพภณีสงกรานต์ในรั้ว
นนทรี ปี 2560 

ห้องประชุม 8 4 กุมภาพันธ์ 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

39 สืบสานประเพภณีสงกรานต์ 
“ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ 
2560” 

อาคารบุญสม 10 เมษายน 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1,000 บาท 

40 สืบสานประเพภณีสงกรานต์ในรั้ว
นนทรี ปี 2560 

อาคารจกัรฯ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

41 จัดโครงการปัจฉมินิเทศ ปีการศึกษา 
2559 

อาคารจกัรฯ 21 เมายน 2560 หน่วยสาร
บรรณ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

42 จัดงานทําบุญสาขาพัฒนาสังคม คณะสงัคมศาสตร์ 22 เมายน 2560 คณะสังคม ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 
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43 จัดกิจกรรม “งาน The 4th 

Packaing and Materials 
Innovation Symposium 2017” 

อาคารชชูาติ 21 – 25 เมายน 2560 ภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

44 จัดงาน Startup Talk คร้ังท่ี 1  อาคารจกัรฯ 2 พฤษภาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

45 การชี้แจงแนวข้อสอบ TOEIC อาคารจกัรฯ 4 พฤษภาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

46 การแสดงดนตรีไทยนนทรีคัตวาทิต 
คร้ังท่ี 4 “กษัตริย์ปกประชา เกษตร
น้อมรําลึก” 

อาคารจฬุาภรณ์
พิศาลศิลป ์

4 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาดนตรี ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

47 ตัดทํากิจกรรมบําเพ็ญกุศลเนื่องในวัน  
วิสาขบูชา 

อาคารพุทธ
เกษตร 

10 พฤษภาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

48 จัดทําโครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2559 

อาคารจกัรฯ 11 พฤษภาคม 2560 งานกิจกรรม
นิสิต 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

49 การแข่งขันว่ายน้ําเยาวชนระหว่าง
สโมสร คร้ังท่ี 35  

สระน้ําจุฬาภรณ์
ฯ 

13 - 14 พฤษภาคม 
2560 

สํานักการกีฬา ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

50 พิธีเปิดโครงการ “Kasetssrt Go 
Open 2017”  

อาคารจกัรฯ 20 - 21 พฤษภาคม 
2560 

สํานักการกีฬา ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

51 งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ
อัฐมรามิบดินทร ทรงหว่างข้าว ณ 
เกษตรกลางบางเขต 

ห้องสุธรรมฯ 5 มิถุนายน 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

52 สีสรรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินี
นาถ คร้ังท่ี 11 

 7 มิถุนายน 2560  ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

53 การจัดงาน KU Hitrees หอประชุมใหญ่ 15 มิถุนายน 2560 กองวิเทศ
สัมพันธ์ 

1,000 บาท 

54 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพ่ือ
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบามสมเด็จพระ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

 29 - 30 มิถุนายน 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

55 งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตรา
จาร์ย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  

อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

4 กรกฎาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 
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56 กิจกรรมทําบุญบําเพ็ญกุศลเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา 

อาคารพุทธ
เกษตร 

8 กรกฎาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

57 ขอความอนุเคราะห์ไม้ประดับ ในงาน
สวดอภิธรรมศพ 

วัดบางบัว 12 – 17 กรกฎาคม 
2560 

ผู้จัดการสถานีผลิต
น้ํามันไบโอฯ 

1,000 บาท 

58 การประชุมสัมมนาอาจาร์ยมหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 
2560 

ห้องสุธรรม ฯ 14 กรกฎาคม 2560 สํานักทะเบียน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

59 จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ห้องสุธรรม ฯ 18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคนิค
สัตวแพทย์ 

1,000 บาท 

60 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน ปี 2560 

อาคารจกัรฯ 18 - 21 กรกฎาคม 
2560 

กองกิจการนิสิต ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

61 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 
3rd AsTEN Conference 

คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

19 – 22 กรกฎาคม 
2560 

คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1,000 บาท 

62 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

อาคารจกัรฯ 23 กรกฎาคม 2560 คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

63 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ
บริหารธุรกิจ 

อาคารจกัรฯ 25 กรกฎาคม 2560 คณะ
บริหารธุรกิจ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

64 งานพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่มเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ เดิม 

26 กรกฎาคม 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

65 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ห้องสุธรรม 27 กรกฎาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

66 จัดโครงการปฐมมิเทศนิสิตปริญญา
ตรี 

อาคารจกัรฯ 27 กรกฎาคม 2560 คณะ
สังคมศาสตร ์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

67 จัดโครงการปฐมมิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น 

อาคารจกัรฯ 29 กรกฎาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

68 จัดโครงการปฐมมิเทศนิสิตใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

อาคารจกัรฯ 30 กรกฎาคม 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

69 จัดงานโครงการ “สืบสาน วันสืบ นา
คะเสถียร” ประจําปี 2560  

อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

8 สิงหาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

70 จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 85 สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ห้องสุธรรม ฯ 11 สิงหาคม 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 
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ลําดับท่ี กิจกรรม/งานโครงการ สถานท่ีจัดงาน วันท่ีจัดงาน หน่วยงานท่ีขอ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

71 จัดโครงการ “ไหว้ครู ปีการศึกษา 
2560” (Wai Khru Ceremony 
2017) 

วัดบางบัว 15-17 สิงหาคม 2560 องค์การบริหาร 
องค์การนิสิต 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

72 จัดงานประชุม และนําเสนอผลงาน
ระดับบัณฑิตสึกษา The 3th 
University Consortium Forum 
2017 

ห้องกําพล ฯ 16-17 สิงหาคม 2560 กองวิเทศน์
สัมพันธ์ 

1,000 บาท 

73 จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานรักษา
ความปลอดภัย กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี 

อาคารศนูย์
เกษตรรวม 2 

19 สิงหาคม 2560 งานรักษาความ
ปลอดภัย 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

74 จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง 
จุดเปล่ียนอนาคตชุมชนชาวนาไทย  

อาคารวิทยา
บริการ 

22-23 สิงหาคม 2560 สํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม 

1,000 บาท 

75 จัดโครงการแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “KU-MD Day” คร้ังท่ี 5 

อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

4 กันยายน 2560 กองกลาง 1,000 บาท 

76 งานพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสู่สากล 

ศูนย์เรียนรวม 1 8 กันยายน 2560 กองกิจการนิสิต ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

77 จัดกิจกรรมอาหารนานาชาติ “ KU 
International Food Fair 2017”  

อาคาระพี สาครกิ 8 กันยายน 2560 สํานักทะเบียน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

78 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการครบรอบ 
15 ปี และแสดงมุฑิตาจิตผู้
เกษียณอายุราชการ 

อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

11 กันยายน 2560 กองกลาง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

 
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอควาอนุเคราะห์ 
จํานวน 71 งาน มีรายได้ค่าธรรมเนียมตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 12,000 บาท นอกจากน้ัน ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ 
 

ลําดับที่ รายการ ผลการดําเนินงาน 
รายรับ (บาท) ขอยกเว้น (บาท) รวมจํานวนเงิน (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมการจัดสถานที ่    
 - หน่วยงานส่วนกลาง 1,000 19,000 20,000 
 - คณะ สํานัก สถาบัน หน่วยงานอ่ืน ๆ 11,000 21,000 32,000 

 รวมทั้งสิ้น 12,000 40,000 52,000 
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การดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มี
ส ภ าพแวดล้ อ มและ ภู มิ ทั ศ น์  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ามสะดวก  ปลอด ภั ย  ใ นก า รส นับส นุ น พัน ธ กิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ดังน้ี 

1. การดูแลความสะอาดพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ ทําความสะอาดท่อระบายนํ้าและถนนด้านหลัง
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณโดยรอบอาคารจักรพันธ์ฯ บริเวณถนนระพีสาคริก บริเวณถนนชูชาติกําภู ทําความสะอาด
ซุ้มประตู มก. บริเวณสวน 60 ปี บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณป้ายรถโดยสารสวัสดิการ มก. หน้ากอง
ยานพาหนะฯ บริเวณรอบสระนํ้าหน้าหอประชุมใหญ่ บริเวณทางเดิน cover way บริเวณลานจอดรถโรงอาหาร
กลาง 1 บริเวณโดยรอบหอประชุม บริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ บริเวณถนนจักรพันธ์ บริเวณถนนจันทร์
สถิต บริเวณที่จอดรถกองยานพาหนะฯ บริเวณป้ายรถสวัสดิการตึก 8 ลานหน้านํ้าพุพระพิรุณถนนสุวรรณวาจกกสิ
กิจ บริเวณรอบอาคารพุทธเกษตร บริเวณลานจอดจักรยานตรงข้ามโรงอาหารกลาง 1 บริเวณสวนปาล์ม มก. 
อาวุโส ทําความสะอาดหลังคาทางเดิน cover way     

   
 

2. การจัดเก็บขยะ ใบไม้และก่ิงไม้ภายในพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณคอกขยะหลังอาคารจอด
รถบางเขน  บริเวณสวนปาล์ม มก. อาวุโส บริเวณจุดเก็บขยะอาคารชมรมยูโด บริเวณทางเข้าคณะประมง บริเวณ
จุดทิ้งขยะด้านหลังธนาคารกรุงศรีฯ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี  บริเวณด้านข้างโรงอาหารกลาง ๒  
บริเวณด้านหลังสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณด้านหน้าโครงการหลวง บริเวณด้านข้างโครงการหลวงฝั่งร้านดอกไม้แห้ง  
บริเวณถนนชูชาติกําภู บริเวณด้านหน้าชมรมยูโด   

   
 

3. การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการโดยใช้น้ําหมัก 
จุลินทรีย์ EM  เก็บวัชพืชน้ําและขยะตามคูคลอง และติดต้ังเครื่องตีน้ํา พื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ดังนี้ 

 เก็บวัชพืชนํ้าและขยะตามคูคลอง  ได้แก่  คูคลองหลังสวนรวมพรรณไม้ฯ  สระบัวข้างหอประชุม  
คูคลองบริเวณหอพักนิสิตหญิง  คูคลองด้านหลัง KU Avenue  คูคลองตรงข้ามสนามตะกร้อ  สระน้ําด้านข้าง
อาคารจักรพันธ์ฯ  คูคลองด้านข้างสระว่ายนํ้าจุฬาภรณ์  บริเวณคูคลองด้านหน้าชมรมมุสลิม  บริเวณคูคลองแนวรั้ว
ฝั่งพหลโยธิน  บริเวณคูคลองข้างสนามรักบ้ี  บริเวณคูคลองด้านหน้าสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  บริเวณคูคลอง
ด้านหน้าสํานักหอสมุด  บริเวณคูคลองหลังบ้านฝึกหัด                        
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 ใช้นํ้าหมักบําบัดนํ้าเสีย  ได้แก่  บริเวณร่องท่อระบายนํ้าด้านข้างกองยานพาหนะฯ (อาคารเก่า) 
บริเวณคูคลองคณะวิศวกรรมศาสตร์  บริเวณคูคลองตรงข้าม ศร.๑  บริเวณคูคลองด้านหน้าสํานักทะเบียน (เดิม) 
บริเวณคูคลองด้านหน้าสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมฯ  แนวต้นสนถนนวิโรจน์ คู-คลองแนวถนนพหลโยธิน 

   
 

 ติดต้ังและตัดแต่งพืชนํ้า  ได้แก่  ย้ายคอกพืชนํ้าข้างอาคารจักรพันธ์  

   
 

4. การปรับปรงุพื้นที่ถนน เกาะกลาง และทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ดําเนนิการปรับพื้นที่ ซ่อมแซมถนน และเกาะกลางถนน บริเวณต่าง ๆ ดังน้ี  

บริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าตึกสํานักบริการคอมพิวเตอร ์

   
 

5. การบริหารจัดการระบบท่อระบายน้ําภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดําเนินการการแก้ไข
ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตัน การขุดลอกท่อ/คูคลอง และทําช่องระบายน้ํา พื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ดังนี้ 

 ขุดลอกท่อระบายนํ้า  ได้แก่  ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ แนวถนนชูชาติกาภู  
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6.การดําเนินการตัดแต่งก่ิงไม้ต้นไม และเก็บต้นไม้โค่นล้มบริเวณต่างๆ ภายใมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

 ตัดแต่งก่ิงไม้  ได้แก่  บริเวณป้อมยามบริเวณทางเข้าอาคารที่พักบุคลากรซอยพหลโยธิน 45  
บริเวณหอพักชาย 15 ถึงโรงอาหารกลาง 1  ตัดแต่งเฟ่ืองฟ้าและกระดุมทองเกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ  ตัด
แต่งซุ้มการะเวกประตูงามวงศ์วาน  1 2 และ 3  บริเวณแยกสถานพยาบาล  ด้านหน้า KU Avenue  ลานจอดรถ
หอประชุม  สวน 60 ปี  ตัดแต่งเฟ่ืองฟ้าเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์  บริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์  บริเวณ
ด้านหลังสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ  บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  บริเวณถนนวิโรจน์อ่ิมพิทักษ์  บริเวณอาคารจักร
พันธ์ฯ  บริเวณถนนชูชาติกําภู  บริเวณสวนหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี  บริเวณสวนหย่อมเกาะหน้าสํานักการกีฬา  
บริเวณริมรั้วด้านข้างกองยานฯ  บริเวณประตูวิภาวดีฯ  บริเวณถนนระพีสาคริก  บริเวณถนนจักรพันธ์  บริเวณ
ด้านหลัง ศร.3  ตัดแต่งต้นนนทรีบริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ สหกรณ์ร้านค้า บริเวณลานจอดรถหอประชุม 
ประตูวิภาวดี แนวรั้วถนนพหลโยธิน แนวถนนระพีสาคริก ศาลาหกเหลี่ยม และอาคารปฎิบัตการคณะเศรษฐศาสตร์ 
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7. การตัดหญ้า บริเวณต่างๆ ได้แก่ บริเวณพุทธเกษตร บริเวณโดยรอบหอประชุม บริเวณอนุสาวรีย์สาม
บูรพาจารย์ บริเวณเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ บริเวณสวนปาล์มประตูงามวงศ์วาน ๓ บริเวณเกาะกลางถนน
ไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณสวน 60 ปี บริเวณ ศร.2, 3 และ 4 บริเวณถนนระพีสาคริก บริเวณด้านหน้าศูนย์ศึกษา
นานาชาติ บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ, ศร.1 และสํานักหอสมุด บริเวณสวนรวมพรรณไม้ฯ  บริเวณสํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณสวนหย่อมเกาะกลางหน้าสํานักการกีฬา บริเวณสวนปาล์ม มก. อาวุโส  บริเวณทางเดินเท้า
ทางเข้าคณะประมง บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี บริเวณทางเดินเท้าลานจอดรถหน้าอาคาร
จอดรถวิภาฯ บริเวณเกาะกลางถนนด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี บริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารจอดรถ
วิภาวดีฯ   

     

    
 

8. การดูแล รดน้ํา พรวนดิน ใส่ปุย๋ต้นไม้ บริเวณต่างๆ   
 รดนํ้าต้นไม้ ได้แก่ บริเวณด้านข้างคณะสังคมศาสตร์ ริมทางเดินเท้าและริมถนนด้านหน้าคณะ

ศึกษาศาสตร์บริเวณเกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณประตูพหลโยธิน   
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 พรวนดินใส่ปุ๋ย ได้แก่ บริเวณสวน 60 ปี บริเวณอาคารสารนิเทส 50 ปี บริเวณสวน 100 ปี หลวง
สุวรรณ  

  
 

 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ขนย้ายปุ๋ยหมักจากหลังสํานักพิพิธภัณฑ์ไปเรือนเพาะชําซอย
พหลโยธิน 45  เคลื่อนย้ายถังซีเมนต์เพ่ือเตรียมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารจอดรถวิภาวดี ช้ัน 6 ขนย้ายต้นไม้จาก
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ช้ัน 6 ไปยังเรือนเพาะชําซอยพหลโยธิน 45     

   
 

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมตัวหนอนทางเดินเทา้ พื้นทีส่่วนกลาง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน ระหว่างเดือน มกราคม – เดือน ธันวาคม 2560 

ตามที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้สํารวจทางเดินเท้าของพ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย พบมี
สภาพที่ชํารุดทรุดโทรม บางส่วนทรุดตัวเป็นหลุม เป็นบ่อ พ้ืนไม่สม่ําเสมอ ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย และอาจทํา
ให้เกิดอุบัติเหตุ มีความจําเป็นต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ด้วยความสะดวก ตามที่งานสวนและรักษาความ
สะอาด ได้รับผิดชอบในการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า 4 เส้น ดังน้ี 

1.ถนนชูชาติกําภู 
2.ถนนจักรพันธ์ 
3.ถนนระพีสาคริก 
4.ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ 

ในการน้ีอยู่ในระหว่างดําเนินการซ่อมแซม โดยมีรายละเอียด และภาพถ่าย ดังน้ี  
 บริเวณแยกหอพักนิสิต ตึก 18 ถึง บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์    บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์ ถึง 

บริเวณด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 บริเวณด้านหน้าสถานพยาบาล ถึง บริเวณด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ แนวถนนชูชาติกําภู 
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 บริเวณแยกพุทธเกษตร ถึง บริเวณด้านหน้าคณะสังคมศาสตร ์บริเวณแยกพุทธเกษตร ถึง บริเวณ
ด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ 

   
 

   
 

 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้ภายใน มก. ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2560  
ตาม ท่ีกองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ไ ด้ ขอความร่ วมมื อจากห น่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน สํารวจต้นไม้ที่ปลูกบริเวณหน่วยงานและสถานที่ใกล้เคียง ที่มีความเสี่ยงหรือ
อาจจะหักโค่น หรือต้นไม่ที่ไม่สมบรูณ์ ก่ิงหัก หรือ ผุ เพ่ือเป็นการป้องกันปัยหาที่อาจจะเกิดขึ้น กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ จึงจัดทําโครงการตัดแต่งต้นไม้ตามหน่วยงานในภาพรวมทของมหาวิทยาลัย 

งบดําเนินการ                         150,000 บาท 
มีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เป็นเงิน     123,480 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์                         14,960 บาท   
รวมเป็นเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น 138,440 บาท  มเีงินคงเหลือ 11,560 บาท 
 บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณศูนย์เรียนรวม 1 
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 บริเวณสวน 60 ปี บริเวณหอประชุม 

    
 

   
 

 บริเวณถนนระพีสาคริก บริเวณถนนชูชาติกําภู 
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 บริเวณพุทธเกษตร บริเวณศูนย์เรียนรวม 3 และ 4 

    
 

   
 

 แนวรั้วถนนวิภาวดี ต้นสนแนว copper way  
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  บริเวณแยกหอพักนอสิตชายตึก 8 บริเวณแยกหอพักนิสิตหญิง 

   
 

   
 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ สวน100 ปี สุวรรณวาจกกสิกิจ 

  
 

   
 

 บริเวณธนาคารออมสิน แนวถนนจักรพันธ์              
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 แนวถนนจันทรสถิตย์ บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

    
 บริเวณภาควิชาพืชไร่นา บริเวณคณะอุสหกรรมเกษตร และ โรงอาหารกลาง 2 

    
 

 บริเวณด้านหลังโรงเรียนสาธิตเกษตร หอพักนิสิตชาย ตึก 12 
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การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลยัฯ  
ดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายจ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นเงิน 

264,503.9 บาท ค่าตอบแทนพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจํารถ เป็นเงิน  417,520 บาท รวมรายจ่ายเป็นงิน 
682,023.9 บาท  และสรุปปริมาณขยะในแต่ละเดือน ดังน้ี 

เดือน ปริมาณขยะ(กิโลกรัม)/เดือน 
ตุลาคม  2559 238,150 

พฤศจิกายน  2559 238,100 
ธันวาคม  2559 205,270 
มกราคม  2560 221,440 
กุมภาพันธ์  2560 217,480 
มีนาคม  2560 111,540 
เมษายน  2560 182,880 

พฤษภาคม  2560 221,450 
มิถุนายน  2560 207,860 
กรกฎาคม  2560 200,470 
สิงหาคม  2560 266,240 

รวม 2,310,880 
 

  ที่มา: ใบช่ังนํ้าหนัก สถานีขนถ่ายมูลฝอย แขวงออเงิน สํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (ในแต่ละวันที่ทิ้งขยะ) 
 

 
 

สรุปปริมาณขยะท่ีจัดเก็บภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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9. จัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีต่างๆ ได้แก่ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี งานเกษตรแฟร์
ประจําปี กิจกรรมรําลึกและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช การขับเคลื่อน
Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ งานแข่นขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรี
เกมส์” งานนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดประจําปี 2559 และอ่ืนๆ   

 จัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 ได้แก่ จัดเก้าอ้ี ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญ ศิริ, จัดวางหลักกิโลและซุ้มประตูจําลอง สําหรับตกแต่งสถานที่บริเวณต่างๆ ภายใน มก. ทําความ
สะอาด บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์, จัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับใต้พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูงามวงศ์
วาน 1 และประตูวิภาวดีรังสิต,ปิดท่อเช่ือมต่อคูคลองหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เพ่ือปรับระดับนํ้าหน้าอาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ,  จัดตกแต่งสวนหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ,ทาสีขอบบันไดหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ, ทําความ
สะอาดซุ้มประตูทุกประตู, รดนํ้าสวนหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเก็บสวนหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริหลังพิธี
เสร็จสิ้น 

   
 

   
 

  งานเกษตรแฟร์ประจําปี 2560 
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 งานแข่นขนักีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” 

   
 

 วันวิสาขบูชา 

   
 

   งานซ่อมแซมแสลนบังแดดบริเวณกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

      

 กําจัดยุงลายและลูกนํ้า (บริเวณ ศูนย์เรียนรวม 1 และ 3 บริเวณสวนวรุณาวัน บริเวณสวน
ปลาม์อาวุสโส) 

      

                      จัดพิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
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 เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองเตืมอากาศบนผิวนํ้า เช่น บริเวณ ศร.4 บริเวณอาคารจักรพันธ์ บริเวณ
สวน 100 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณคณะสังคม บรเิวณสํานักงานส่งเสริมและฝกึอบรมฯ สวน 60ปี เป็นต้น 

  
 

  
 

  
 

 ขนย้ายดินบริเวณดาดฟ้าช้ัน 6 อาคารจอดรถวิภาวดี 

   
 

 งานนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดประจําปี 2559 

   
 

 
 
 



รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี  - 86 - 
 

 

 

 

 

 ปรับปรุงสวนวรุณาวัน 

   
 

    
 

 วันพัฒนาและปลูกต้นไมป้ระจําปี 2560 
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พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพืน้ทีส่่วนกลาง 
งานรักษาความปลอดภัย  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  ได้พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย

พ้ืนที่ส่วนกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ 
ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการให้บริการของกลุ่ม
รถจักรยานยนต์บริการ  ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และให้บริการในด้านอ่ืน ๆ 
ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็นหน่วย 9 หน่วย มีผลการปฏิบัติงานดังน้ี 

หน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

หน่วยนับ จํานวน 
1.  หนว่ยธรุการและพัสดุ เรื่อง 6,013 
2.  หนว่ยรกัษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 ครั้ง 247 
3.  หนว่ยรกัษาความปลอดภัย ชุดที่ 2 ครั้ง 247 
4.  หนว่ยรกัษาความปลอดภัย ชุดที่ 3 ครั้ง 297 
5.  หนว่ยรกัษาความปลอดภัย ชุดที่ 4 ครั้ง 297 
6.  หนว่ยรกัษาความปลอดภัย ชุดที่ 5 ครั้ง 297 
7.  หนว่ยรกัษาความปลอดภัย ชุดที่ 6  ครั้ง 297 
8. หนว่ยบังคับการและสนับสนุนการปฏิบัตกิาร ครั้ง 1,462 
9.  หนว่ยบรกิารวิทยุคมนาคม ครั้ง 201 
10. และปฏิบัติงานอื่นๆ ประจาํวัน ดังนี ้   
     -  รับแจ้งเหตุและบันทึกประจําวัน ครั้ง 354 

 

1. งานเพิ่มจุดดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เกษตรรวมใจแห่งที่ 2 บริเวณหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 

เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยภายในพ้ืนที่ จึงมี
ความจําเป็นต้องจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าวตลอด 24 ช่ัวโมง  

 
 

2. โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)   
โครงการเขตพ้ืนที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจนครบาลบางเขน 

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เ พ่ือดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน 
เป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซึ่งเริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
2550  และดําเนินการต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  โดยสรุปผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 
2560  โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ  ดังน้ี 
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เหตุการณ์ที่เกิด 
ปีงบประมาณ 
2559 (ครั้ง) 

ปีงบประมาณ 
2560 (ครัง้) 

แนวโน้ม 

เหตุลักทรัพย์ 29 40 เพ่ิมขึ้น 
อุบัติเหตุ 14 3 ลดลง 

 

3. โครงการควบคุมพืน้ที่เขตการเรียนการสอน  
งานรักษาความปลอดภัย  มีการควบคุมพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยภายในเขตการเรียนการสอน  

ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก, ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าภายใน
เขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเน่ือง เริ่มดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์  2554 จนถึงปัจจุบัน โดยติดต้ัง
ทั้งหมด 7 จุด คือ 

  แยกหอพักหญิง 
 แยกสาธิตประถม 
  แยกพุทธเกษตร 
  แยกไปรษณีย์เก่า 
  แยกวิทยา 25 ปี 
  แยกคหกรรม 

 

  
 

4. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(จยย.ISO) 
มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  ห้ามว่ิงเข้าภายในเขตการ

เรียนการสอนโดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ประจําตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้
รถจักรยานยนต์บริการว่ิงภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเน่ืองดําเนินการต้ังแต่ปี  2545  จนถึง
ปัจจุบัน  

4.1 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  
งานรักษาความปลอดภัย  ได้จัดทําโครงการจัดทําบัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยทุกคน เริ่มดําเนินการต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  
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4.2 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการ งานรักษาความ

ปลอดภัย  ได้ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการบริเวณจุดจอดรถบริการ
ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เป็นโครงการต่อเน่ืองเริ่มดําเนินการในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  

 
4.3 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับอนุญาตจาก 

มก. งานรักษาความปลอดภัย ได้ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับ
อนุญาตจาก มก. โดยแจ้งรายละเอียดรถจักรยานยนต์บริการท่ีถูกระเบียบเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการ
รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือความปลอดภัยสําหรับผู้ที่ใช้บริการ  

 
 

5. โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีและบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง  
โดยได้ดําเนินการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ  และอาคารพ้ืนที่ส่วนกลาง จุดจอด

รถจักรยานบริเวณประตูต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ช่ัวโมง  
ประกอบด้วย อาคารหอประชุม ลานจอดรถหอประชุม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารพุทธเกษตร อาคารวิจัยและ
พัฒนา อาคารบ่อบําบัดนํ้าเสีย อาคารกําพล อดุลย์วิทย์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3, และ 4 อาคารสํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ฯลฯ ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 3,510,000 บาท 

6. โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
6.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ดําเนินการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในปีงบประมาณ 

2558 ตามโครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดช่องทางเข้า-ออก มก. (16จุด) ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 2,800,000 
บาทดังน้ี 

จุดติดต้ังกล้อง จํานวนกล้อง 
1. ประตูพหลโยธิน 1  ขาเขา้ 1  ตัว 
2. ประตูพหลโยธิน 1  ขาออก 1  ตัว 
3. ประตูพหลโยธิน 2  ขาเขา้ 1  ตัว 
4. ประตูพหลโยธิน 2  ขาออก 1  ตัว 
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จุดติดต้ังกล้อง จํานวนกล้อง 
5. ถนนด้านหน้าคณะสัตวแพทย์ฯ 1  ตัว 
6. ถนนด้านข้างคณะวนศาสตร์ 1  ตัว 
7. ประตูงามวงศ์วาน 1 ขาเข้า 1  ตัว 
8. ประตูงามวงศ์วาน 1 ขาออก 1  ตัว 
9.ประตูงามวงศ์วาน 2 ขาเขา้ 1  ตัว 
10.ประตูงามวงศ์วาน 2 ขาออก 1  ตัว 
11. ประตูงามวงศ์วาน 3 ขาเข้า 1  ตัว 
12. ประตูงามวงศ์วาน 3 ขาออก 1  ตัว 
13. ประตูวิภาวดี  ขาเข้า 1  ตัว 
14. ประตูวิภาวดี  ขาออก 1  ตัว 
15. ช่องทางพหลโยธิน 45  ขาเข้า 1  ตัว 
16. ช่องทางพหลโยธิน 45  ขาออก 1  ตัว 

 

   

6.2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ดําเนินการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในปีงบประมาณ 
2560โครงการกล้องวงจรปิดอาคารเรียนส่วนกลาง ศูนย์เรียนรวม 1 ,ศูนย์เรียนรวม 2 ,ศูนย์เรียนรวม 3 และศูนย์
เรียนรวม 4 (22จุด)  ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 373,002 บาทดังน้ี 

 

สถานทีติ่ดต้ังกล้อง จุดติดต้ัง จํานวนกล้อง 
1. ศูนย์เรียนรวม 1 ช้ันล่าง  จุดที่ 1 ช้ันล่างบันไดฝั่งทิศตะวันออก 1  ตัว 
2. ศูนย์เรียนรวม 1 ช้ันล่าง  จุดที่ 2 ช้ันล่างบันไดฝั่งทิศตะวันตก 1  ตัว 
3. ศูนย์เรียนรวม 1 ช้ันล่าง  จุดที่ 3 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตฝั่งทิศใต้ 1  ตัว 
4. ศูนย์เรียนรวม 1 ช้ันล่าง  จุดที่ 4 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตฝั่งทิศเหนือ 1  ตัว 
5. ศูนย์เรียนรวม 2 ช้ันล่าง  จุดที่ 1 ช้ันล่างบันไดฝั่งทิศตะวันออก 1  ตัว 
6. ศูนย์เรียนรวม 2 ช้ันล่าง  จุดที่ 2 ช้ันล่างบันไดฝั่งทิศตะวันตก 1  ตัว 
7. ศูนย์เรียนรวม 2 ช้ันล่าง  จุดที่ 3 ช้ันล่างที่น่ังนิสิต 1  ตัว 
8. ศูนย์เรียนรวม 3 ช้ันล่าง  จุดที่ 1 ช้ันล่างบันไดฝั่งทิศตะวันออก 1  ตัว 
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สถานทีติ่ดต้ังกล้อง จุดติดต้ัง จํานวนกล้อง 
9. ศูนย์เรียนรวม 3 ช้ันล่าง  จุดที่ 2 ช้ันล่างบันไดฝั่งทิศตะวันตก 1  ตัว 
10. ศูนย์เรียนรวม 3 ช้ันล่าง  จุดที่ 3 ช้ันล่างหน้าลิฟท์ 1  ตัว 
11. ศูนย์เรียนรวม 3 ช้ันล่าง  จุดที่ 4 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตฝั่งทิศเหนือ 1  ตัว 
12. ศูนย์เรียนรวม 3 ช้ันล่าง  จุดที่ 5 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตฝั่งทิศตะวันตก 1  ตัว 
13. ศูนย์เรียนรวม 3 ช้ันล่าง  จุดที่ 6 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตฝั่งทิศใต้ 1  ตัว 
14. ศูนย์เรียนรวม 3 ช้ันล่าง  จุดที่ 7 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตฝั่งทิศตะวันออก 1  ตัว 
15. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่1 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตฝั่งทิศตะวันตก 1  ตัว 
16. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่2 ช้ันล่างหน้าห้องลิฟท์ 1  ตัว 
17. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่3 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตด้านทิศเหนือ 1  ตัว 
18. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่4 ช้ันล่างที่น่ังนิสิตด้านทิศตะวันออก 1  ตัว 
19. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่5 บันไดทางขึ้นช้ัน 2 1  ตัว 
20. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่6 ห้องโถงหน้าลิฟท์ ช้ัน 2 1  ตัว 
21. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่7 ห้องโถงหน้าลิฟท์ ช้ัน 4 1  ตัว 
22. อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษาฯ (ศร.4) จุดที ่8 ห้องโถงหน้าลิฟท์ ช้ัน 5 1  ตัว 

 

 
 

7. โครงการติดต้ังจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดเวลาเปิด ปิดประตู โดยทุกประตูเปิดเวลา 05.00 น. และปิด

เวลา 22.00 น. ยกเว้นประตูงามวงศ์วาน 1 เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง จึงได้ดําเนินการจัดต้ัง “จุดตรวจ” บริเวณประตู
งามวงศ์วาน 1 เพ่ือตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ ต้ังแต่เวลา 22.00 น. เพ่ือความปลอดภัย
ต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เริ่มดําเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2551 และดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
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8. โครงการประชาสัมพนัธก์ารรักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สนิ 
ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นิสิต บุคลากรและผู้ใช้บริการของ

มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด นอกจากน้ัน ยังติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังความ
ปลอดภัยเก่ียวกับทรัพย์สิน เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญหาย บริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ  ได้แก่  โรงอาหารกลาง 1 และ 2 โรง
อาหารคณะวิทยาศาสตร์ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 ใช้งบประมาณในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 2,502 บาท เป็นโครงการต่อเน่ืองโดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน 

   
 

9. โครงการตรวจสอบพื้นทีป่้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคนื 
งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัดชุดพิเศษออกตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย

และป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น. 

   
 

10.  โครงการส่งเสริมบคุลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนือ่งการประชุมแถวพนักงาน
รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ต่อเนื่อง)  

เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และช้ีแจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการ
ดําเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 คือมีการประชุมแถวทั้งหมด 1,342 ครั้ง มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเข้าประชุมแถวทั้งหมด 86 นาย 
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11.  การบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย 

11.1  โครงการจักรยานพี่ใหน้้อง    
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ได้มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิต

จัดสรร รถจกัรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรรไว้สําหรับใหบ้ริการยืม – คืน แบบรายวัน เพ่ือบริการแก่นิสิต และ
บุคลากร โดยงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ลานจอด
รถจักรยานฯ ตามจุดบริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 ดังต่อไปน้ี   

ลําดับที ่ สถานที ่ จํานวนผู้ยืม (คน) จํานวนผูค้ืน (คน) 
1 ลานจอดพหลโยธิน 5,252 5,252 
2 ลานจอดงามวงศ์วาน 1 3,279 3,279 
3 ลานจอดงามวงศ์วาน 3 3,004 3,004 
4 ลานจอดวิภาวดี 4,631 4,631 

 ยอดรวม 16,166 16,166 
 

11.2  โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก. 
11.2.1  จัดที่จอดรถจักรยานบริเวณช่องทางประตู โครงการบริหารจัดการรถจักรยาน เป็นโครงการ

ที่รณรงค์ให้นิสิต บุคลากร ได้ใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่กอปรกับ
เป็นการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่รถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้บริหารจัดการ
โดยดําเนินการจัดที่จอดรถจักรยานภายใน มก. ได้แก่ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ์วาน 2 ประตูงามวงศ์วาน 1 
ประตูวิภาวดี ลานจอดรถหอประชุม โดยทําที่จอดรถติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นโครงการต่อเน่ืองโดยเริ่มดําเนินการในปี  2551  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

  
 

11.2.2  การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ การ
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บริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ โดยได้ดําเนินการจัดจ้างบริษัทรักษา
ความปลอดภัย บริเวณท่ีจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน 1, ประตูงามวงศ์วาน 1, ประตูงามวงศ์
วาน 2, ประตูวิภาวดี และลานจอดรถหอประชุม  

  
 

11.3  การจัดการเส้นทางจักรยานภายใน มก.  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเส้นทางจักรยาน 
บริเวณแยกหอหญิง ถึง แยกหอพักชายที่ 14 

   
 

11.4 ดูแลรักษาความปลอดภัยการเลือกต้ังสหกรณ์แห่งมหาวิทยาลัยประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2559 งานรักษาความปลอดภัย จัดกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2560 ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. และสถานที่ สอ.มก.  

 
 

11.5 ดําเนินการซ่อมกรวยเส้นทางจักรยาน งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยชุดที่3 ดําเนินการซ่อมกรวยเส้นทางจักรยาน บริเวณเส้นทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือ
ทดแทนกรวยเดิมที่ชํารุดเสียหาย 
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11.6  ดําเนินการซ่อมแซมแผงการจราจร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดําเนินการซ่อมแซมแผง
การจราจร เพ่ือทดแทนกรวยเดิมที่ชํารุดเสียหาย 

     
 

11.7  ดําเนินการซ่อมแซมกรวยยางในเสน้ทางจักรยาน  
 บริเวณหลังสํานักการกีฬา 
  บริเวณแยกสระว่ายนํ้า 

      
 

11.8 ดําเนนิการติดต้ังคนัชะลอ 
 บริเวณทางเข้าออกคณะประมงด้านหลัง 50 ปี 
 ดําเนินการติดต้ังคันชะลอเพ่ิมแยกหอพักหญิง และถนนทวีศักด์ิเสสะเวช  

เพ่ือชะลอความเร็วรถ ให้เกิดความปลอดภัยต่อนิสิต และบคุลากรที่ข้ามถนน  
 ดําเนินการเปลี่ยนคันชะลอบริเวณประตูงามวงศ์วาน 3, แยกประตูงามวงศ์

วาน 2, ประตูวิภาวดี 
 ดําเนินการติดต้ังคันชะลอความเร็วบริเวณโค้งแฟลตสวัสดิการ มก. 
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11.9  ดําเนินการติดต้ังเสากันรถจักรยานยนต์ผา่นช่องทางเดินเกาะกลางถนนหลวงสุวรรณ 

      
 

11.10  ดําเนนิการตรวจสอบความปลอดภัย ทางเดินเทา้ และขา้งบนสะพานลอยขา้มถนนวิภาวดี
จนถึงฝั่งวัดเทวสุนทร 

     
 

11.11  ดําเนนิการพฒันางานรักษาความปลอดภัย 

   
 

11.12  ดําเนนิการขนย้ายจักรยานยนต์ทีซ่่อมแล้วไปลานจอดประตูวิภาวดี 

  
 

  
 

11.13  ดําเนนิการวางกรวย และป้ายประชาสัมพนัธ์ บริเวณประตูวิภาวดี 
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11.14  ดําเนนิการขนย้ายจักรยานยนต์มาซ่อมที่ประตูงามวงศ์วาน 3 

  
 

  
 

11.15 โครงการสนับสนนุงานพธิีการของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ 
งานท่ีให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ 

ดําเนินการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงาน
คณะ สํานัก สถาบัน สโมสรนิสิต ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จํานวน 65 
ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน 84,400 บาท 

ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ดําเนินการจัดเตรียมพร้อม
ทั้งตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพ่ือให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจํานวนที่หน่วยงานต่างๆ  ร้องขอสรุปผล
การให้บริการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 18 ครั้ง วิทยุ
สื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมีจํานวน 201 เครื่อง 

ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ ดําเนินการจัดเตรียมและ
ตรวจเช็คแผงจราจรเพ่ือให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจํานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการ
ให้บริการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 มีหน่วยงานท่ีขอยืมแผงจราจรท้ังสิ้น 24 ครั้ง จํานวนแผง
จราจรที่ให้บริการมีจํานวนทั้งสิ้น 840 แผง 

การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสําคัญ ดําเนินการจัดเตรียม
แผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร  พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาและดูแล
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เส้นทางเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯและบุคคลสําคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
12.  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ และบริเวณ

อาคารพ้ืนที่ส่วนกลาง  
หน่วยงาน ผลการดําเนนิงาน

ประจําปี 2560 
รายได้ประจําปี

งบประมาณ 2560 
(บาท) 

หน่วยนับ จํานวน  
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์ (ประตูพหลโยธิน 1, ประตูงามวงศ์วาน 1, 
3, ประตูวิภาวดีรังสิต และลานจอดอาคารศูนย์เรียนรวม 1 

ครั้ง 1 2,188,800 

 

13.  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง  
หน่วยงาน ผลการดําเนนิงาน

ประจําปี 2560 
รายได้ประจําปี

งบประมาณ 2560 
(บาท) 

หน่วยนับ จํานวน  
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและพ้ืนที่
ส่วนกลาง (อาคารหอประชุม ,ศาลาหกเหลีย่ม ,ศูนย์เรียนรวม 
1,2,3,4 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารพุทธเกษตร ,อาคารวิจัย
และพัฒนา ,บ่อบําบัด สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร) 

ครั้ง 1 3,510,000 
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พัฒนาระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้พัฒนาระบบการจราจรภายใน

พ้ืนที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ลดผลกระทบเก่ียวกับการเกิด
อุบัติเหตุทางด้านยานพาหนะ ภายในเกษตรกลางบางเขน ดังน้ี 

1 .การ จัดการจราจรขา เข้ าบริ เ วณประ ตูทาง เข้ า -ออก  และทางแยก ต่ า งๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ประตูเข้า-ออก  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกด้านการจราจร เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นโครงการต่อเน่ืองโดยได้ดําเนินการมาจนถึง
ปัจจุบัน 

   
 

   
 

1.1  การจัดการจราจรขาออกประตูงามวงศ์วาน 1, 3 และ 2  
 ดําเนินการจัดการจราจรด้านขาออกประตูงามวงศ์วาน 1, 3 และ 2 เพ่ืออํานวยความสะดวกด้าน

การจราจรสําหรับรถยนต์ก่อนจะลงอุโมงค์ทางลอดแยกเกษตร  และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นโครงการ
ต่อเน่ืองโดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน 

 
 

1.2  จัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจําจุด งานรักษาความปลอดภัย จัดกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ร ะ จํ า จุ ด  เ พ่ื อ ดู แ ล รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ แ ก่ นิ สิ ต  บุ ค ล า ก ร  ดู แ ล ท รั พ ย์ สิ น 
ทางมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 
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 1.3  โครงการจัดการเส้นทางจราจร ดําเนินการจัดการจราจรบนถนนจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ต้ังแต่ประตู
วิภาวดีถึงแยก คณะสังคมศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรม และจากแยกคณะสังคมศาสตร์ถึงหน้าคณะสังคมศาสตร์  
โดยได้นํากรวยยางและป้ายจราจรไปติดต้ัง  พร้อมทั้งจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยกํากับดูแล  โดยมีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการดําเนินงาน ในงบประมาณ 2560  

 
 

2.  โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช้งบประมาณในการดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 
ต้ังแต่ตุลาคม 2559 –กันยายน 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 60,207.95 บาท เป็นโครงการต่อเน่ืองโดยเร่ิมดําเนินการ
ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน 

   เมื่อ วันที่  5 ตุลาคม  2559 งานรักษาความปลอดภัย  ดําเ นินการติด ต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณหอพักหญิง-โครงการหลวงทั้ง เพ่ือให้ผู้ขับ
ขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ ที่ ต้ังอยู่ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 
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   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณน้ีโดยเด็ดขาดบริเวณแยกคหกรรมเพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ ที่ต้ังอยู่ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง  

   ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเลี้ยวขวา บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ  
แยกประตูงามวงศ์วาน 1 เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความ
สะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 7 ธันวาคม 2559 

   ติดป้ายห้ามเลี้ยว 
   ติดป้ายประชาสัมพันธ์อัตราค่าโดยสาร 
   ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2560 
   ดําเนินการต้ังแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืน ล็อคล้อ 

ปรับ 500 บาท เพ่ือเตรียมความพร้อมงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2560บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ต้ังแต่ประตู 
งามวงศ์วาน 1 ถึงประตูงามวงศ์วาน 3 เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร และเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   ดําเนินการต้ังแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ห้ามจอดตลอดแนว พ้ืนที่กางเต็นท์
โดม เพ่ือเตรียมความพร้อมงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2560บริเวณถนนจักรพันธ์ ต้ังแต่แยกพุทธเกษตร ถึงแยกสระ
ว่ายนํ้า เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

   ดําเนินการต้ังแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้ายห้ามจอดตลอดแนวจุดติดต้ังไฟฟ้า  
เพ่ือเตรียมความพร้อมงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2560 บริเวณหลังสระว่ายนํ้า เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตาม 
กฎจราจร และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 
บาท บริเวณข้างโรงยิมฯ เ พ่ือให้ผู้ขับขี่ รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เ ป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   
เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ  
500 บาท  บริเวณทางเข้า – ออก คณะประมง เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 
บาท บริเวณถนนกําพลอดุลวิทย์ เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิม
ความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว 
ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณถนนหน้ากองยานพาหนะฯ จนถึงแยกโครงการหลวง เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง  
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   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว 
ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณถนนโรงเรียนคหกรรมเด็กเล็ก เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือ
เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว  
ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนไพทูลย์อิงคสุวรรณ หน้าตึกสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว  
ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนจันทรสถิตย์ เกาะกลางหน้าศูนย์อเวนิว เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตาม
กฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดจักรยานยนต์
รับจ้างบริเวณน้ี โดยเด็ดขาด บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ที่จอดเฉพาะ  
มีสติกเกอร์ มก. เท่าน้ัน ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท ห้ามจอดซ้อนคัน บริเวณที่จอดรถข้างโรงยิม เพ่ือให้ผู้ขับขี่
รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง  

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดจักรยานยนต์
รับจ้างบริเวณน้ี โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนจับปรับ ครั้งละ 200 บาท บริเวณแยกสารนิเทศ 50 ปี  เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง  

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เตือนเดินรถ 2 ช่องทาง 
ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณถนนจักรพันธ์ ฝั่งโรงเรียนสาธิตฯ เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่า
ฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนไพทูลย์อิงคสุวรรณ เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง 

   งานรักษาความปลอดภัยดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ “ที่สําหรับผู้โดยสาร รอ
รถสวัสดิการ มก. ห้ามนํารถจักรยานยนต์ เข้ามาจอดโดยเด็ดขาด” บริเวณเต็นท์ บริเวณทางเดินเท้าหน้าทางเข้า
ลานจอดหอประชุม 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังแผงก้ัน ประชาสัมพันธ์ “ห้ามจอดตลอดแนว 
จะทําการตัด ตกแต่งก่ิงไม้” รอบโรงเรียนสาธิต และต้นสนหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

   งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดซ้อนคัน บริเวณ
ด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
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3. โครงการควบคุมมอเตอรไ์ซด์รับจ้างหา้มเข้าเขตการเรียนการสอน ดําเนินการต้ังด่านตรวจ
จักรยานยนต์รับจ้างผิดระเบียบ มก.  จัดกําลังเจ้าหน้าที่จราจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือต้ังด่านตรวจ
จักรยานยนต์รับจ้างผิดระเบียบมหาวิทยาลัยฯบริเวณถนนจันทรสถิตย์  แยกหอพักหญิง เพ่ือให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    
 

4. โครงการซ่อมแซม ทาสี ขอบทางเท้าภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคลากร นิสิต และผู้มาติดต่อราชการ จะได้จอดรถยนต์ได้ถูกต้อง

ตามระเบียบ แก้ไขปัญหารถยนต์จอดกีดขวางการจราจร โดนเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เกิดความเป็นระเบียบและ



รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี  - 104 - 
 

 

 

 

 

เกิดความสวยงามในเส้นทางต่าง ๆ จัดระเบียบเส้นทางเดินรถจักรยานให้เกิดความชัดเจนต่อ นิสิต บุคลากร ผู้มา
ติดต่อราชการ และให้เกิดความชัดเจนในการขับขี่ยานพานะภายใน มก. เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นเงินทั้งสิ้น 129,700 บาท 

 แยกหอพักหญิง 
 แยกประตูงามวงศ์วาน 1 
 แยกประตูงามวงศ์วาน 2 
 แยกประตูงามวงศ์วาน 3 
 แยกประตูวิภาวดี 
 แยกคหกรรมถึงแยกสังคม 
 แยกพุทธเกษตรถึงสระว่ายนํ้า 
 แยกพุทธเกษตรถึงแยกสิ่งทอ 
 แยกพุทธเกษตรถึงแยกสังคม 
 ทางข้ามเกาะกลางเส้นหลวงสุวรรณ 
 หอสมุดถึงแยกพุทธเกษตร 
 ถนนสุววณวิทย์ถึงหอสมุดเก่า 
 ป้ายรถเมล์หน้าคณะบริหาร 
 แยกตึก 8 
 แยกฮ๊อกก้ีถึงแยกสิ่งทอ 
 แยกคหกรรมถึงหน้าลานจอดบางเขน 
 หอพักหญิงถึงแยก ศร. 1 
 วิศวกรรม ถึง ศร.1 
 แยกสถานพยาบาลถึงวิศวกรรม 
 ขอบบ่อประตูพหลโยธิน และหอประชุม 
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5.  การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ดําเนินการบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร 

ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีผลการดําเนินงานในการกํากับ ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังน้ี 

รายการ 

ผลการ
ดําเนนิงาน

ประจําปี 2559 
รายได้ประจําปี
งบประมาณ 
2559 (บาท) 

ผลการดําเนนิงาน
ประจําปี 2560 

รายได้
ประจําปี

งบประมาณ 
2560 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

จํานวน 
หน่วย
นับ 

จํานวน 

ปรับผู้ฝ่าฝืน
ระเบียบการล็อค
ล้อรถยนต์ 

ครั้ง 1,313 656,500 ครั้ง 1,733 866,500 

ปรับผู้ฝ่าฝืน
ระเบียบหาบเร่ 
แผงลอย  และ
ล้อเลื่อน 

ครั้ง 313 62,600 ครั้ง 263 52,600 

ปรับผู้ฝ่าฝืน
ระเบียบ
รถจักรยานยนต์
รับจ้าง 

ครั้ง 3 600 ครั้ง 1 200 
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พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการ 
หน่วยรถสวัสดิการ งานยานพาหนะ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ

รถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นรถบัสเล็กโดยสาร ขนาด 
20 - 25 ที่น่ัง จํานวน 4 คัน การให้บริการเส้นทางที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ระยะทาง ประมาณ 5 - 6.9 
กิโลเมตร เริ่มให้บริการต้ังแต่เวลา 06.30 - 18.30 น. และเก็บค่าโดยสารเป็นเงิน 1 บาท โดยหยอดเงินใส่กล่อง
ประจํารถ ต่อมาคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการเพ่ิมขึ้นอีกหลายคัน 
และอัตราค่านํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้น จึงได้มีมติที่ประชุมให้ปรับอัตราค่าโดยสารเพ่ิม เป็นเงิน 2 บาท เมื่อวันที่  
1 พฤศจิกายน 2543 จนกระท่ัง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ได้มีมติที่ประชุม ให้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสาร (ฟรี) 
และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติที่ประชุมให้เพ่ิมค่ารอบ
สําหรับพนักงานขับรถยนต์ จากรอบละ 5 บาท เป็นรอบละ 7 บาท/รอบ/คน นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือน 

 

สืบเน่ืองจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถราง ภายใต้โครงการ KU – Green Campus Healthy Community 
ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถบัสโดยสารขนาด 25 ที่น่ัง จํานวน 5 คัน  รถราง จํานวน 
13 คัน รวมเป็น  18  คัน พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 14 คน และได้กําหนดเส้นทางการเดินรถ บริการรับ – ส่ง 
นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยให้บริการต้ังแต่เวลา 06.30 – 18.30 น. รายละเอียดดังน้ี 

 สาย 1 ระยะทางประมาณ  4.8  กิโลเมตร จํานวน 5 คัน 
 สาย 2 ระยะทางประมาณ  4.9  กิโลเมตร จํานวน 2 คัน 
 สาย 3 ระยะทางประมาณ  5.5  กิโลเมตร จํานวน 2 คัน 
 สาย 4 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร จํานวน 3 คัน 
 สาย 5 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร (สายหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45) จํานวน 2 คัน 

รถเสริม จํานวน 1 คัน (เวลา 07.00 – 10.00 น.) 
(หมายเหตุ : จํานวนพนักงานขับรถยนต์แต่ละสาย อาจมีการปรับเปล่ียน ขึ้นกับจํานวนท่ีมาปฏิบัติงานจริงในแต่ละวัน) 

 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วมกับสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มก. 
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บางเขน เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนิสิตในการเดินทางสัญจร จึงดําเนินการเพ่ิมเส้นทางรถสวัสดิการ มก. บริเวณ
พ้ืนที่ประตูพหลโยธิน 1 (หอประชุม มก.) สะพานลอยสี่แยกเกษตร โดยดําเนินการเพิ่มจุดจอดรถสวัสดิการบริเวณ
สะพานลอยข้ามสี่แยกเกษตร ติดถนนงามวงศ์วาน โดยเส้นทางขาออก รถสวัสดิการจะว่ิงวนรอบสระหอประชุมและ
ไปจอดรับ-ส่ง ณ จุดจอดดังกล่าวฯ และจะว่ิงไปจอดรับ-ส่ง นิสิตและบุคลากรที่ศาลาหกเหลี่ยมเหมือนปกติ สายที่
ให้บริการคือรถสวัสดิการ สาย 1 , สาย 2 , สาย 3 และสาย 4 (สาย 4 จะเข้าช่วงเวลา 15.30 -18.30 น.) เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากร และความปลอดภัยในการข้ามถนน การนี้ได้ติดต้ังป้อมอํานวยการ
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ที่จุดดังกล่าว เพ่ือรักษาความปลอดภัยด้วย  

 

 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้รับมอบหมายจากรักษาการแทนอธิการบดี ให้จัดรถเสริม ศร.1 – ประตู
พหลโยธิน ในช่วงเวลาเร่งด่วน ต้ังแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. และได้ดําเนินการจัดรถบัสโดยสาร ขนาด 25 ที่น่ัง 
ให้บริการสาย เสริม ศร. 1 จํานวน 1 คัน ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
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รถบริการนอกเวลาราชการ เพ่ือรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนกลับหอพักนิสิต และส่งตามประตูเข้า-
ออก ของมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

- ช่วงเปิดภาคการศึกษา ให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จํานวน 2 คัน), 
สาย 3 (จํานวน 1 คัน), สาย 4 (จํานวน 2 คัน), สาย 5 (จํานวน 2 คัน) รวม 7 คัน 

- ช่วงปิดภาคการศึกษา ให้บริการ เวลา 18.30 – 20.30 น. โดยให้บริการสาย 1 (จํานวน 2 คัน), 
สาย 4 (จํานวน 1 คัน), สาย 5 (จํานวน 2 คัน) รวม 5 คัน  

รถบริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 
1 (จํานวน 2 คัน), สาย 4 (จํานวน 2 คัน) , สาย 5 (จํานวน 2 คัน)  รวม 6 คัน  

   
 

การบริหารจัดการ การซ่อมแซม บํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดําเนินการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รถโดยสารสวัสดิการ และรถราง จํานวน 20 คัน เพ่ือ
ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กําหนด การเบิก-จ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าเบ้ียประกันภัย ค่า
ดูแลระบบ KU SMART BUS ค่าตอบแทนและค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้กองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการบริหารจัดการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,400,761.63 บาท  

   
 

   
 

การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการกับ
หน่วยงาน คณะ สถาบัน สํานัก และกอง โดยเก็บคําบํารุงรักษารถยนต์ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถ
โดยสารสวัสดิการ หรือบริเวณป้ายหยุดรถฯ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ สําหรับการบริหารจัดการ
รถโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

รายงานเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร/รถรางสวัสดิการ  
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ประเภทการเกิดเหตุ 
งบประมาณ 

2558 
งบประมาณ 

2559 
งบประมาณ 

2560 แนวโน้ม 
จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ครั้ง) 

- เฉี่ยวชนทรัพย์สินเสียหาย 10 5 4 ลดลง 
- เฉี่ยวชนบุคคลบาดเจ็บ 1 1 0 ลดลง 

รวม 11 6 4 ลดลง 
 

การให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง  
หน่วยบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานยานพาหนะ มีหน้าที่ให้บริการยานพาหนะสําหรับ

ผู้บริหาร หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน กิจกรรมนิสิต บุคลากรและนิสิต และเคร่ืองจักรกล การจัดเก็บทะเบียน
ยานพาหนะ การต่อภาษีรถยนต์ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลากร และการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ตลอดทั้งบุคคลภายนอก 

การบริหารจัดการ การซ่อมแซม บํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยการซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ ค่า
เบ้ียประกันภัย ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 3,875,285.58 บาท 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ันยังได้ดําเนินการ
เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจาก บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนทัล จํากัด เป็นรถยนต์น่ัง ย่ีห้อโตโยต้า จํานวน 12 คัน 
ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 2,051,832.00 บาท เพ่ือให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย งานท่ีเป็นกิจกรรมของนิสิต งานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิต 
หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 1,652 ครั้ง เช่น งานโครงการหลวง งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษตรแฟร์ งานเกษตรแห่งชาติ งานกีฬามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ บริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ 
สถาบัน สํานัก และกอง โดยเก็บค่าบํารุงรักษารถยนต์เพ่ือทําให้มีรายได้สําหรับการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

รายงานเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนกลาง  

ประเภทการเกิดเหตุ 
งบประมาณ 2558 งบประมาณ 2559 งบประมาณ 2560 

แนวโน้ม 
จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ครั้ง) จํานวน (ครั้ง) 

- เฉี่ยวชนทรัพย์สินเสียหาย 7 12 6 ลดลง 
- เฉี่ยวชนบุคคลบาดเจ็บ 0 0 0 ลดลง 

รวม 7 12 6 ลดลง 
 

งานยานพาหนะ จัดรถไว้บริการทั้งรถส่วนกลางและรถโดยสารสวัดิการให้ความอนุเคราะหน่วยงานต่างที่ขอ
ความอนุเคราะห์  
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 การให้บรกิารด้านอ่ืน ๆ 
   การทําตราสญัลักษณ์ ใหร้ถหน่วยงานภายใน มก. 
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พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทําหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย  8 อาคาร และมีผลการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

แผนงาน 
  

งบประมาณ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หน่วยธุรการและพัสดุ    
 2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 2,641,000.00 434,000.00 1,236,250.17 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 1,184,500.00 216,200.00 10,990,771.50 
 4.  อาคารสวัสดิการ มก. - 5,637,083.00 3,104594.82 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 232,230.00 5,122,980.00 5,151,539.06 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 24,320.00 2,163,230.00 948,115.30 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 160,200.00 5,307,880.00 3,594,048.74 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

270,000.00 1,332,990.00 2,530,920.00 

รวมเป็นเงนิ 4,512,250.00 20,214,363.00 27,261,397.82 

 
รูปภาพที่ 3  สรุปรายได้ - รายจ่ายของอาคาร 
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รายได้ รายจ่าย

อาคารจกัรพนัธเ์พญ็ศริิ

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อาคารสวสัดกิาร มก.

อาคารจอดรถงามวงศว์าน 1

อาคารจอดรถบางเขน

อาคารจอดรถงามวงศว์าน 2

อาคารจอดรถวภิาวดรีงัสติ
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2. พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. 
2.1 จากการท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทําโครงการก่อสร้าง

อาคารที่จอดรถดังกล่าว โดยมอบหมายให้กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคารจอดรถ จํานวน 
4 หลัง  ซึ่งในการบริหารจัดการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 ของปีงบประมาณ 2560 กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีรายได้ รวมเป็นเงิน 12,401,170.00 บาท ประกอบด้วย  

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1             เป็นเงิน         4,976,875.00  บาท 
อาคารจอดรถบางเขน                    เป็นเงิน         1,233,530.00  บาท  
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2             เป็นเงิน 4,801,795.00  บาท 
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต               เป็นเงิน 1,388,970.00  บาท    

       นอกจากน้ัน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังได้มีการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี   จํานวน  4  โครงการ ดังน้ี 
 

2.2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อาคารจอดรถ มก. 
พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ้างบริการทําความสะอาด อาคารจอดรถบางเขน 

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพ่ือเป็นการดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 
1,903,333.26 บาท  

 

2.3 โครงการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถ มก. 
พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถ

บางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรที่ใช้อาคารจอดรถ ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็น
เงิน 3,014,400.00 บาท  

 

2.4 โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารจอดรถ มก. 
พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคารจอด

รถบางเขน, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรท่ีใช้บริการลิฟต์โดยสารของอาคาร ใช้งบประมาณเงิน
รายได้ เป็นเงิน  372,572.00 บาท      

 

2.5 โครงการปรับปรุงและติดต้ังเครื่องปรับอากาศอาคารจอดรถบางเขน 
โครงการปรับปรุงและติดต้ังเครื่องปรับอากาศอาคารจอดรถบางเขน เพ่ือทดแทนของเดิมที่

เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน จํานวน 2 เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงิน
บริหารกลุ่มอาคารจอดรถ มก. (325) ประจําปีบัญชี 2560  จาก งบดําเนินงาน เป็นงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ในวงเงิน  
42,400 บาท  (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดําเนินการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ดําเนินการพัฒนาอาคารจอดรถ จํานวน 3 โครงการ ใช้
งบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 5,332,705.26 (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทย่ีสิบหกสตางค์) 
 

3.พัฒนาการให้บริการห้องประชุม/สัมมนา 
3.1 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการอาคารส่วนกลาง อาทิ 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ซึ่งในการให้บริการห้องสําหรับจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงาน
ส่วนกลาง อาทิ งานพิธีต่าง ๆ ของส่วนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบันนอกจากน้ัน
ยังให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ  ซึ่งในการให้บริการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคาร มีรายได้จากการบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  898,300.00  
บาท ดังน้ี 

 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นเงิน        590,500.00  บาท 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นเงิน        308,300.00  บาท 

3.2 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องนํ้า ช้ัน 1, 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 4,675,000.00 บาท  และได้ดําเนินการประกวด
ราคาจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 3,600,000.00 บาท  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทําสัญญา
จ้าง บริษัท โพรเกร็ส เพาเวอร์ จํากัด  สัญญาเลขที่ B3104/44/2560  สัญญาเริ่ม วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2559 กําหนดเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

  
 

  3.3 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
โดยได้รับอนุมัติปรับแผนการใช้เงินจากงบกลาง มก. ครั้งที่ 49/2559 ประจําปีบัญชี 2560 ในวงเงิน 2,280,000 
บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
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 สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องประชุม/สัมมนา จํานวน 2 
โครงการ ใช้งบประมาณรายจ่าย  เป็นเงิน  5,880,000  บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

4.พัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการ มก. 
งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ดําเนินการให้บริการอาคารสวัสดิการ มก. โดยได้รับค่าธรรมเนียมฯ 

เป็นเงิน 5,559,598.00 บาท และพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในบริเวณอาคารให้เกิดความสะดวก 
สะอาด ปลอดภัย เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้พักอาศัยในอาคาร ดังน้ี 

4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณอาคารสวัสดิการ ดําเนินการจ้างบริการรักษาความ
สะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัยกับผู้พักอาศัย ใช้
งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการ มก. เป็นเงิน 489,120.00  บาท 
 

4.2 พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดิการ ดําเนินการจ้างบริการรักษาความ
ปลอดภัยพ้ืนที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินกับผู้พักอาศัย ใช้
งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการ มก. เป็นเงิน  641,794.56  บาท 

4.3 พัฒนาดูดสิ่งปฏิกูลและกําจัดไขมันอาคารสวัสดิการ มก. ดําเนินการจ้างเหมาบริการดูดสิ่ง
ปฏิกูลและกําจัดไขมันในส่วนของอาคารพักอาศัย โรงอาหาร และห้องนํ้า  ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 80,000 บาท  

   
 

  สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารอาคารสวัสดิการ มก.  
จํานวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,183,914.56 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสับสี่
บาทห้าสิบหกสตางค์) 

5.พัฒนาปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารระพสีาคริก 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารระพีสาคริก โดย 

ดูแลปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม ด้านกายภาพ เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัย   มีภูมิทัศน์ที่ดีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังน้ี    

5.1 พัฒนาปรบัปรุงซ่อมแซมแก้ไขบริเวณสํานักงาน ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม พื้นทีส่่วนกลาง 
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 เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยน Ballast ไฟฟ้า ติดต้ังสวิตซ์ปลั๊ก เปลี่ยนกุญแจประตูบานสวิง 
เปลี่ยนโคมไฟ เดินสายไฟสํานักงานอาคาร เปลี่ยนลูกเซอร์กิตไฟฟ้า  

 ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคาร หน้าต่าง  ประตู  บานสไลด์  บันได ราวกันตก ระเบียง  
ฝ้าเพดาน พ้ืนกระเบ้ือง พ้ืนหลังคา พ้ืนผนังอาคาร กันกระแทกประตู โช๊คประตู พ้ืนแนวทางเดิน 
 

     
 

5.2 พัฒนาปรบัปรุงซ่อมแซมแก้ไขระบบสาธารณูปโภค และสขุภัณฑ์ภายในอาคารระพ ี
สาคริก 

 เปลี่ยนหัวฉีดชําระแก้ไขวาล์วนํ้าโถปัสสาวะ ยิงซิลิโคน ซ่อมแซมวาล์วนํ้าเข้าลูกลอยชัก 
โครกตรวจเช็คปรับต้ังแก้ไขระบบสุขาภิบาลนํ้าเข้า-ออกของอาคาร อุดรอยรั่วบริเวณท่อประปา เปลี่ยนก๊อกนํ้าอ่าง
ล้างมือ เปลี่ยนสายนํ้าดีชักโครก เปลี่ยนกล่องใส่สบู่เหลว เปลี่ยนสายน้ําดีอ่างล้างมือ เปลี่ยนปุ่มกดชักโครก 
เปลี่ยนฟลั๊ชวาล์วโถปัสสาวะชาย 

    
 

   
 

5.3 พัฒนาดูแลตรวจสอบบาํรุงรักษาอาคารระพีสาคริก ระบบต่างๆ 9 ระบบ  
 ตรวจสอบควบคุมบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง 

ไหม้ ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบําบัด
นํ้าเสีย ระบบดับเพลิง ระบบอัดอากาศและระบายอากาศ  
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สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารระพีสาคริก โดยสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลและกองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดําเนินงาน 
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พัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนสิิต 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดยพัฒนา 

ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของอาคารหอพัก – ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการ
นิสิต และชมรมต่างๆดังน้ี    
 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 

 พัฒนางานเทพื้นคอนกรีตทางขึ้นคอกขยะ ตึกพักหญิงชวนชม  
 พัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงรั้วไม้ ตึกพักหญิงบุษกร 
 พัฒนาซ่อมแซมฝาบ่อเกรอะแตก ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชายท่ี 12 ,ตึกพักชายท่ี 13 
ตึกพักชายที่ 15 และตึกพักหญิงชวนชม 
 พัฒนาเทคอนกรีตสะพานทางเดิน ภายในหอพักหญิง 
 พัฒนาแก้ไขท่อระบายน้ําทิ้งอุดตัน อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
 พัฒนาทําฝาคอนกรีตปิดท่อพักน้ําทิ้ง ตึกพักหญิงชวนชม 
 พัฒนาวางท่อระบายน้ําและปรับระดับพื้นทางเดิน ตึกพักหญิงขจรรัตน์ 
 พัฒนาทําเหล็กที่ก้ันรถยนต์เข้า-ออก อาคารชมรมรวมดาวกระจุย 
 พัฒนาเทคอนกรีตพื้นทางเดิน ตึกพักหญิงคัทลียา  
 พัฒนาทาสีประตูทางเข้า-ออก หอพักนิสิตหญิง 
 พัฒนาทาสีภายนอกอาคาร  ตึกพักชายที่ 14 
 พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมปูตัวหนอนทางเดิน ตึกพักหญิงชงโค 
 พัฒนาซ่อมแซมเชื่อมเหล็กรั้วทางเดิน ตึกพักชายที่ 13 
 พัฒนาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตทางเดิน อาคารกิจกรรมชมรมนิสิต ตึก8 
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2. พัฒนาปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนสิิต ประกอบด้วย 
 พัฒนาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของตึกพักหอพัก  ชาย-

หญิงได้แก่ ตึกพักชายที่5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14  หอพักชายที่ 15 ตึก
ชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี ตึกพุทธรักษา ตึกพักหญิงพุทธชาดซอย 
45 อาคารกิจกรรม(ตึก8) ชมรมดนตรีดาวกระจุย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีเคยูแบรนด์ ชมรมมุสลิม อาคารเทพ
ศาสตร์สถิตย์ อาคาร IT Square อาคารศูนย์เรียนรวม 1 อาคารสภาผู้แทนนิสิตและอาคารสํานักงานกองกิจการ
นิสิต 

 ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อ
ระบายนํ้าทิ้ง และระบบบําบัดนํ้าเสียของตึกพัก หอพักชาย-หญิงเช่น ตึกพักชายท่ี 5 ตึกพักชายที่ 12  ตึกพักชาย 
13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่ 15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึก
บุษกร ตึกราชาวดี ตึกพุทธรักษา อาคารกิจกรรม(ตึก8) ชมรมดนตรีดาวกระจุย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีเคยู-
แบรนด์ ชมรมมุสลิม อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ อาคาร IT Square อาคารสภาผู้แทนนิสิต และอาคารสํานักงานกอง
กิจการนิสิต  
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3. พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจําอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 
 ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง 

ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5  ตึกพักชายท่ี 12  ตึกพักชายที่ 13  ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายท่ี 15 ตึก
ชวนชม  ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และพุทธรักษา  

 ซ่อมแซมเตียงเหล็ก โดยการเช่ือมเหล็กเตียงที่หักให้ติดกัน แข็งแรง และเปลี่ยนไม้
รองพ้ืนเตียง ได้แก่ตึกพักชายที่5 ตึกพักชายที่12 ตึกพักชายที่13 ตึกพักชายที่15 หอพักชายที่14 หอพักชายที่15 
ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และตึกพุทธรักษา  

 พัฒนาติดต้ังบอร์ดประชาสัมพันธ์และชั้นวางหนังสือ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 
 ซ่อมแซมเชื่อมประตูเหล็กเปิด-ปิดไม่ได้ ตึกพักชายที่15 และตึกพักชายที่5 
 ซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา หอพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 5 และตึกพักชายที่
12  
 พัฒนาเปลี่ยนลวดราวตากผ้า ตึกพักหญิงราชาวดี และตึกพักหญิงขจรรัตน์ 
 พัมนาติดต้ังเครื่องโปรเจคเตอร์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต 
 ซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าชํารุด ตึกพักชายที่ 13 
 พัฒนาซ่อมแซมบันไดศาลาป้อมชวนชมและศาลาป้อมมหาหงส์ หอพักหญิง 
 ซ่อมแซมบานประตูหลุด อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
 พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนโถส้วมแตก ตึกพักหญิงชงโค 
 ปรับปรุงซ่อมแซมผนังยิปซ่ัมแตก ตึกพักหญิงคัทลียา 
 ปรับปรุงซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าชํารุด ตึกพักหญิงชงโค และตึกพักหญิงคัทลียา 

       
 



รายงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํานักงานอธิการบดี  - 121 - 
 

 

 

 

 

    
 

   
 

4. พัฒนางานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 พัฒนาติดต้ังป้ายงานรับปริญญา อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
 พัฒนางานโครงการปรับปรงุซ่อมแซมทางเดินเท้าพื้นทีส่่วนกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 พัฒนาติดต้ังป้ายบอกทางการลงทะเบียนโครงการ Thailand 4.0  
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
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สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต             
จํานวน 3 โครงการ กองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดําเนินงานทั้งหมด และโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเดินเท้าพ้ืนที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
จํานวนเงิน 182,760 บาท 
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การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงาน 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เก่ียวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเก่ียวกับให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สํานัก ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน สําหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้าน
อาคารสําหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานท่ี ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
ลําดับ รายการ รายรับ ยกเว้น รวม 

1  เงินรายได้จากการบริหารงาน (ค่าธรรมเนียม)  
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคาร  50  ปี 216,200.00 2,641,000.00 2,857,200.00 
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคาร  ศร.1 239,130.00 4,312,030 4,551,160.00 
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคาร  ศร.2 75,100.00 2,562,840 2,637,940.00 
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคาร  ศร.3   157,375.00 5,922,040  6,079,415.00  
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคาร  ศร.4 205,212.50 5,906,325  6,111,537.50  
  -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.1 824,000.00 - - 
  -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.3 442,000.00 - - 
  -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.4 143,000.00 - - 
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคารหอประชุม  มก. 87,500.00 202,500  290,000.00  
  -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 679,270.00 - - 
  -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 19,850.00 - - 
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคารจักรพันธ์ฯ 434,000.00 1,184,500.00  1,618,500.00  
  -  ค่าธรรมเนยีมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 23,100.00 28,000  51,100.00  
  -  ค่าธรรมเนยีมพุทธเกษตร 43,000.00 - - 
  -  ค่าธรรมเนยีมสํานักพิพิธภัณฑ์ 54,000.00 183,500  237,500.00  
  -  ค่าธรรมเนยีมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 94,950.00 - - 
  -  ค่าธรรมเนยีมปรับต่อมิเตอรไ์ฟฟ้าและน้ําประปา 12,200.00 - - 
  -  ค่าปรับรถยนต์ชนกระถางต้นไม้ 350.00 - - 
  -  ค่าปรับบัตรผ่านเข้าออก  มก.  ชํารุด 200.00 - - 
  -  ค่าปรับชําระล่าช้า 1,575.00 - - 
  -  ค่าปรับขับรถชนเสาจราจร 300.00 - - 
  -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต ์ 866,500.00 - - 
  -  ค่าปรับชุดล็อคล้อชํารุด 7,500.00 - - 
  -  ค่าปรับจักรยานยนต์จอดผิดระเบียบ 200.00 - - 
  -  ค่าปรับหาบเร ่ แผงลอย 52,600.00 - - 
  -  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 124,540.00 - - 
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ลําดับ รายการ รายรับ ยกเว้น รวม 
 -  ค่าบํารุงรกัษารถยนต ์ 230,509.50 638,149.50  868,659.00  

  -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 4,100.00 - - 
 -  ค่าสิทธิประโยชน์  (รวมทกุอาคาร ต.ค.59 - มี.ค.60) 681,900.00 - - 

 
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  (รวมทุกอาคาร  ต.ค.59 - 
มี.ค.60) 

45,000.00 - - 

  -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 456,900.00 - - 
  -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.3 255,000.00 - - 
  -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 15,000.00 - - 
  -  ค่าบริการถ่ายเอกสาร 450.00 - - 
  -  ค่าขายแบบ 700.00 - - 
  -  ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ ์ 2,160.00 432.00  2,592.00  
2 รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
  -  ค่าธรรมเนยีมตัดต้นไม ้ 6,300.00 - - 
  -  ค่าธรรมเนยีมยืมอุปกรณ์ 9,070.00 - - 
  -  ค่าธรรมเนยีมเก็บขยะ 108,000.00 - - 
  -  ค่าธรรมเนยีมจัดตกแตง่สถานที ่ 29,000.00 40,000  69,000.00  
  -  ค่ารถบรรทกุนํ้า / รถกระเช้า / รถอีแต๋น 900.00 - - 
  -  ค่าจําหน่ายพัสดุชํารุดหรือเส่ือมสภาพ 133,908.25 - - 
3 รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325) 
  -  รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 5,122,980.00 232,230.00 5,355,210.00 
  -  รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 5,307,880.00 160,200.00  5,468,080.00  
 -  รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 2,163,230.00 24,320.00  2,187,550.00  
 -  รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก. 683,740.00 - - 
 -  รายได้อาคารวิภาวดีรงัสิต  มก. 1,332,990.00 270,000.00  1,602,990.00  

 
- รายได้ค่าเช่าที่ดิน อ.ราชพัสดุ  (อ.งามวงศ์วาน 1,2,
วิภาฯ) 

12,431,051.00 - - 

4 รายได้อาคารสวัสดิการ 
 - รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 5,637,083.00 - - 
5 รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381) 

 
- รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2รายได้ ค่า
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381) 

25,625,456.33 - - 

 รวม 65,086,960.58  24,308,066.50  89,395,027.08  
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การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูความเป็นไทยและนําพาสู่สากล 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร 

นิสิต มีส่วนร่วมเพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากน้ันยังให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทยในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
กิจกรรมของกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีจัดเอง 

1. โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี” 
เป็นการที่ผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และสมัมาทิฐิร่วมกัน จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ    

 
 

กิจกรรมส่วนกลางกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน 
และสนับสนุนการจัดงาน 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดสถานที่ การจัดดอกไม้ การจัดสวน
ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่
ส่วนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การติดต้ังและ
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  การให้บริการยานพาหนะกับ
ฝ่ายต่าง ๆ การให้บริการใช้ห้องประชุม อาคารจอดรถ  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากน้ัน ยังได้จัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม สถานที่ เพ่ือเตรียมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การน้ี ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการ
ภายใน ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย เพ่ือให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี พ.ศ. 
2559 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ  
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 2. งานถวายผ้ากฐินพระราชทานประจําปี 2559  ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อําเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี” ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะฯ ได้ดําเนินจัดทําแผนการเดินทาง และ
จัดเตรียมยานพาหนะ เพ่ือนําผู้บริหารและบุคลากร นิสิต เดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าว และมีบุคลากรของกอง
ยานพาหนะฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

 
       

 2. งานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจําปี 2559 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่อาคารหอประชุม ลานจอดรถ 
และถนนโดยรอบสระพระพิรุณ ติดต้ังระบบแสงสว่าง บริการห้องรับรองอาคารหอประชุม ติดต้ังพระบรมฉายา
ลักษณ์พร้อมโต๊ะหมู่เครื่องทองน้อย พร้อมตกแต่งเวที ประดับไฟต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง 9 ต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย และดําเนินงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ 
เพ่ือร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อ
ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ” ครบรอบ 53 
ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี จํานวน 9 ต้น อันเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณสระนํ้า ด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร นิสิต นิสิต
เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรง
ดนตรี  ”  ครบรอบ  53  ปี  จัดขึ้ น ใน วัน อังคารที่  29  พฤศจิกายน  พ .ศ .  2559 เ วลา  ณ  หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 4. งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2559  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในนาม
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2559 ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดและตกแต่ง
สถานที่ และให้บริการอาคารจักพันธ์เพ็ญศิริในการจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2559 โดยมอบหมายงานสวน
และรักษาความสะอาด จัดตกแต่งสถานท่ีในพิธีทําบุญตักบาตร จัดโต๊ะเก้าอ้ีภายในอาคาร จัดซุ้มถ่ายภาพบริเวณ
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หน้างาน จัดโต๊ะลงทะเบียนพร้อมผูกผ้าระบาย มอบหน่วยช่างก่อสร้างดําเนินการติดต้ังป้ายงานบนเวทีและป้ายซุ้ม
อาหาร มอบหน่วยอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริดูแลในเร่ืองการรักษาความสะอาด ห้องสุขา ระบบปรับอากาศพร้อม
มอบหมายบุคลากรให้บริการภายในงานดังกล่าว งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2559 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

     

 5. งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทํากินตามคําพ่อสอน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560  

 
 

6. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพ่ือบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่อาณา
ประชาราษฎร์  เมื่ อ วันที่  3 เมษายน  2560 ณ  ห้องประชุมสุ ธรรม  อารี กุล  อาคารสาร นิ เทศ  50 ปี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 
 

 7. ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจําปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ นํา
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและบุคลากร ใส่บาตรอาหารแห้ง และรับพรจากพระสงฆ์จํานวน 20 รูป พร้อมสรง
นํ้าพระพุทธชินสีห์เพ่ือเป็นสิริมงคล การน้ี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีฯ นําผู้บริหาร คณาจารย์ 
นิสิตและบุคลากรรดนํ้าขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโสเน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งและให้บริการอาคารจักรพันเพ็ญศิริ “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ใน
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รั้วนนทรี ปี 2560” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 
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การบริหารความเส่ียง 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตบางเขน และระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ดังน้ี 

1. กองยานพาหนะฯ มีความเสี่ยงของหน่วยงาน 1 ความเสี่ยงคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
บุคลากร มีวิธีการจัดการความเสี่ยง 3 วิธี คือ 

1.1ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดประตูเข้า-ออก มก.อาคารเรียนรวมส่วนกลาง (ศูนย์เรียนรวม 1 ศูนย์
เรียนรวม 2 ศนูย์เรียนรวม 3 และศูนย์เรียนรวม 4) อาคารจอดรถ มก. 

1.2 จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่เสริมนอกเวลาราชการ 
1.3 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง 

 

การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบันการศึกษา เพ่ือมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพใน
ระดับ สํานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นความสําคัญในการจัดทําและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการ
ทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในการน้ี กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพันธกิจหลักในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการรักษาปลอดภัยและการจราจร ด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ความ
สะอาดและภูมิทัศน์ ยานพาหนะตามนโยบายและภารกิจของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ  

1. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 
ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี นําโดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่ง
วัฒนา (ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา (กรรมการ) ,อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ (กรรมการ) , 
ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล (กรรมการ) , ดร.จิตรา พ่ึงพานิช (ผู้สังเกตการณ์) พร้อมเลขานุการจากสํานักงาน
ประกันคุณภาพ   
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2. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน นําโดย 

ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร 

กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.บญุเจริญ สิริเนาวกุล 
รองศาสตรจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง 
รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท ์
รองศาสตรจารย์ ดร.มนฑิชา พุทชาคํา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อาณดี นิติธรรมยง 

กรรมการและเลขานกุาร 
รองศาสตรจารย์ ดร.อุษาพร เสวกว ิ

ผู้ช่วยเลขานกุาร 
นางสาวนงนาฏ พัวประเสรฐิ 
นางประวีณ์นุช เกตุแกว้ 
นายธเนศ ดาวรุง่โรจน์ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สรุปโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขต
พื้นที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริเวณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
 
 

ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ ๑๕-๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ณ ชุมชนซอยพหลโยธิน ๔๕, ชุมชนโรงสูบ และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
 

จัดท าโดย 

ชุมนุมควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 

สโมสรนสิิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 

 



รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ : โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชน
ข้างเคียงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ชื่อภาษาอังกฤษ:  Control and Prevention of Rabies disease in the area of Kasetsart 
University and Communities nearby. 

ชื่อองค์กรกิจกรรม :  ชุมนุมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies club) 
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จตุจักร
กรุงเทพมหานครโทร : ๐๒-๕๗๙-๐๐๕๘-๙, แฟกซ์ : ๐๒-๕๖๑-๑๕๙๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายวัชรวิชญ์   จิตรเจริญ   โทรศัพท์ : ๐๙๔-๔๙๓-๑๖๕๐ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ : อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์      โทรศัพท์ :๐๙๗-๙๙๖-๓๖๖๙ 
  ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง โทรศัพท์ :๐๘๔-๐๐๓-๔๓๓๓ 

 ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร ์นิ่มสุพรรณ์ โทรศัพท์ :๐๘๖-๗๙๒-๒๑๑๒ 
อ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล โทรศัพท์ :๐๘๑-๘๗๕-๕๙๗๘ 
อ.สพ.ญ.ปรมา หันหาบุญ  โทรศัพท์ :๐๘๙-๙๙๖-๔๙๖๗ 

ประเภทกิจกรรม:      กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

   □ กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมคุณภาพ 

   □ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

   □ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

   □ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

   □ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( I D K U ) ดังนี้ 

 ส านึกดี(Integrity)   มุ่งม่ัน(Determination) □ สร้างสรรค์(Knowledge Creation)  สามัคคี(Unity) 
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ประการ ดังนี้ 

□ด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรม □ด้านความรู้  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

□ด้านทักษะทางปัญญา □ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
หลักการและเหตุผล 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคที่ส าคัญคือสุนัขและแมว หากโดนสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน และไม่ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและ
ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากการท าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือให้มีการ
ป้องกันโรคและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องมีการฉีดกระตุ้นเป็นประจ าทุกปี 
และในสัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นครั้งแรก จ าเป็นต้องได้รับการฉีดกระตุ้นหลังจากนั้น 3 เดือน
และทางโครงการได้จัดให้มีบริการท าหมันสุนัขและแมวทั้งเพศผู้และเพศเมีย เพ่ือเป็นการควบคุมประชากร
สุนัขและแมวภายในเขตมหาวิทยาลัยเพ่ือไม่ให้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีในการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าภายในภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



ทางสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหานี้ จึงได้วางแผนจัดท า
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริ เวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และท าหมันให้กับสุนัขและแมว ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในด้านสาธารณสุขบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนและชุมชนข้างเคียง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑.เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ ความสัมพันธ์อันดี พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการฝึก

ภาคปฏิบัติให้กับนิสิตในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๒.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการท าหมันเพ่ือลดจ านวนประชากร  
๓.เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน จ านวน ๑๐๐ คน 
วันที่ปฏิบัติงาน    ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ๑๕-๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
สถานที่ปฎิบัติงาน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ความเสี่ยง 

๑. ความเสี่ยงที่การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบริการไม่ทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ข้อที่๒ เช่น 
ฝนตกในวันที่ออกสายฉีดวัคซีน , เจ้าของสัตว์ไม่อยู่บ้านในวันที่ออกสายฉีดวัคซีนเนื่องจากไม่รับรู้ข่าวสาร 

๒. ความเสี่ยงที่นิสิตจะได้รับความรู้ไม่เพียงพอ และไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการฉีดวัคซีนและ
บังคับสัตว์ ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เช่น  นิสิตติดธุระไม่สามารถมาฟังบรรยายได้ตามจ านวนครั้งที่
ก าหนด 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑. การจัดการความเสี่ยงที่มีโอกาสที่ฝนตกในวันออกสาย เช่น หากฝนตกในวันอังคาร จึงเลื่อนให้สาย

ที่ฉีดในวันอังคารไปฉีดในวันพุธซึ่งเป็นพื้นที่คนละพ้ืนที่กับสายที่ไปฉีดในวันพุธจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดทับ
ซ้อน ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่๒ ได ้
 ๒. การจัดการความเสี่ยงที่เจ้าของสัตว์จะไม่อยู่บ้านในวันที่ออกสายฉีดวัคซีน โดยการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย ๒รอบขึ้นไป แจกใบประชาสัมพันธ์ และเดินบอกเจ้าของตามบ้านเกี่ยวกับวันที่จะมาฉีดวีคซีน 
เพ่ือให้ชุมชนและเขตรอบมหาวิทยาลัยทราบกันอย่างชัดเจน จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่๒ 

๓. การจัดการความเสี่ยงที่นิสิตติดธุระไม่สามารถมาฟังบรรยายได้ตามจ านวนครั้งที่ก าหนด โดยการ
ให้นิสิตเขียนรายงานส่งในครั้งที่นิสิตไม่สามารถเข้าฟังบรรยาย มีการสรุปความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน โรคพิษ
สุนัขบ้า การจับบังคับสัตว์ และอ่ืนๆ ในวัน Pre-camp ก่อนที่จะให้นิสิตได้สอบวัดความรู้ให้ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดจึงมีสิทธิ์ไปค่าย ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที ่๑ 

 
 
 



กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและฉีดกระตุ้นหลังจากนั้น ๓เดือน  
๒. บริการท าหมันสุนัขและแมว 
๓. กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมจ านวนประชากรสัตว์เลี้ยง 

แก่นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการตามวงจร PDCA 
๑.การวางแผน ( Plan : P ) จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ในเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๙ ท าการส ารวจพ้ืนที ส ารวจประชากรสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชนข้างเคียง
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล 
วางแผนงานและกิจกรรม มีการจัดอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ๒.การด าเนินงาน ( Do : D ) ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนและท าหมันในเขตพ้ืนที่เป้าหมายในวันที่      
๑๕–๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙และ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชน
ข้างเคียง รวมทั้งแจกใบประเมินกิจกรรมให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานและนิสิตชั้นปีที่ ๑-๕ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 ๓.ติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน ( Check : C )  ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขณะปฏิบัติงาน 
หากมีปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๔.การปรับปรุงและพัฒนา ( Act : A ) สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล ตลอดจนรวบรวม
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการด าเนินงานครั้งต่อไปภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

วันที่ งานที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ 
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ -ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 

- เปิดโลกกิจกรรมและแนะน าชุมนุม 
- การบรรยายของชุมนุมมีการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
การฝึกทักษะการฉีดยา และสอบเก็บคะแนนจากความรู้ที่
ไดจ้ากการบรรยาย เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- ออกส ารวจจ านวนสุนัขและแมวตามเขตที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการ 

๖ พฤศจิกายน๒๕๕๙ - Pre-camp ชั้นปี ๑, ๒ และ ๓ คณะกรรมการ 
๑๕–๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

- ออกพ้ืนที่ตามเขตที่วางแผนไว้ 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบริเวณภายใน
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ชุมชนโรงสูบ และชุมชนพหล๔๕ 
- ท าหมันสุนัขแมวเพศผู้และเพศเมียณ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

คณะกรรมการ 



๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

- ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับสัตว์ที่ฉีด
เป็นครั้งแรกบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชุมชนโรงสูบ และชุมชนพหล๔๕ 

คณะกรรมการ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ - ประชุมสรุปโครงการฯ และท าบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรม คณะกรรมการ 
 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะที่ดีขึ้นในการฝึกภาคปฏิบัติ 
๒. นิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม 
๓. สามารถควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมสุขภาพของสุนัขและแมวจรจัดให้ดีขึ้น 
๔.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินงานภาพรวม 

๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเป้าหมายที่วางไว้ 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐๐) 
๓. ผู้จัดโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จากคะแนน

เต็ม ๕.๐๐) 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. นิสิตมีความรู้ ความสัมพันธ์อันดี มีศักยภาพและมีทักษะที่ดีข้ึน ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
๒. สุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตบางเขนได้รับบริการมากกว่า ๕๐% 
วิธีการประเมินผลโครงการ 

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
 แบบสอบถามผู้ที่เก่ียวข้อง 
แบบสัมภาษณ์ 

□การสังเกต 

□ภาพถ่าย 

□อ่ืนๆ……………………………………….. 
 

 
 
 
 



ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
วันพุธที่ -  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. โครงการเปิดโลกกิจกรรม ส าหรับชุมนุมในคณะ 
 
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 กิจกรรม Pre - camp 

๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าห้องบรรยาย ๑ แบ่งกลุ่มน้อง เป็น ๒ กลุ่ม  
๑๒.๓๐ น. กลุ่ม ๑ : ฟังบรรยายที่ห้องบรรยาย ๑ 

กลุ่ม ๒: เข้าฐานที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
๑๔.๓๐ น.  กลุ่ม ๑ : เข้าฐานที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

กลุ่ม ๒: ฟังบรรยายที่ห้องบรรยาย ๑ 
๑๖.๐๐ น. ท าข้อสอบที่ห้องบรรยาย ๑  

  
วันอังคารที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑๖.๑๕ น.  พร้อมกันที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๖.๓๐ น.  ออกเดินทางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท่ี ๑–๓ ของ  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๘.๓๐ น.  เดินทางกลับสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑๖.๑๕ น.  พร้อมกันที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๖.๓๐ น.  ออกเดินทางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท่ี ๓,๔ และ ๗ ของ  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๘.๓๐ น.  เดินทางกลับสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๑๖.๑๕ น.  พร้อมกันที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๖.๓๐ น.  ออกเดินทางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท่ี ๕,๖ และ ๘ ของ  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๘.๓๐ น.  เดินทางกลับสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑๖.๑๕ น.  พร้อมกันที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๖.๓๐ น.  ออกเดินทางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท่ี ๙-๑๔ ของ  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๑๘.๓๐ น.  เดินทางกลับสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 



วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
โครงการออกสายฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนพหลโยธิน ๔๕ 

๘.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าห้องบรรยาย ๒  
จัดสาย และเตรียมวัคซีน 

๘.๔๕ น. ออกเดินทางไปสถานที่ปฏิบัติงานชุมชนพหลโยธิน ๔๕ 
๙.๐๐ น. ออกสายปฏิบัติงาน  
๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

โครงการท าหมันสุนัขและแมว บริเวณชุมชนพหลโยธิน ๔๕   
 ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

๘.๐๐ น. พร้อมกันที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
๙.๐๐น.  เปิดลงทะเบียน  และเริ่มปฏิบัติงาน 
๑๕.๐๐ น. ปิดลงทะเบียน  

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
โครงการออกสายฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนโรงสูบ 

๘.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าห้องบรรยาย ๒  
จัดสาย และเตรียมวัคซีน 

๘.๔๕ น. ออกเดินทางไปสถานที่ปฏิบัติงานชุมชนโรงสูบ 
๙.๐๐ น. ออกสายปฏิบัติงาน  
๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

โครงการท าหมันสุนัขและแมว บริเวณชุมชนโรงสูบ  
 ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

๘.๐๐ น. พร้อมกันที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
๙.๐๐น.  เปิดลงทะเบียน  และเริ่มปฏิบัติงาน 
๑๕.๐๐ น. ปิดลงทะเบียน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



เขตการท าวัคซีนในมหาวิทยาลัย 

เขต ๑ 
- คณะประมง  
- เรือนองุ่นปวิณปุณศรี 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- ส านักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง

อุตสาหกรรม 
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 
- ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน 
- ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพ่ือการพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกลาง 
- อาคารสิ่งทอ 
- ภาควิชาพืชสวน 
เขต ๒ 
- สนามธีระ สูตะบุตร (ซอฟท์บอล ,ฮ็อกก้ี) 
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- คณะศึกษาศาสตร์ 
- อาคาร KU-GREEN 
- สโมสรข้าราชการ มก. 
- โรงอาหารกลาง ๒ 
- ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- พุทธเกษตร 
เขต ๓ 
- สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก 
- ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวอินทรีย์

แห่งชาติ 
- กองยานพาหนะและอาคารสถานที่ 
- สนามเทนนิส 
- ส านักการกีฬา 
- วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
- KU Band 
- สนามตะกร้อ 
- มูลนิธิโครงการหลวง 
- หอพักนิสิตหญิง 
- ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

เขต ๔ 
-หอและตึกพักนิสิตชาย 
 หอพักชายที่ ๑๓ 
 หอพักชายที่ ๑๔ 
 ตึกพักชายที่ ๕ 
 ตึกพักชายที่ ๑๒ 
 ตึกพักชายที่ ๑๓ 
 ตึกพักชายที่ ๑๔ 
 ตึกพักชายที่ ๑๕ 
- สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
- โรงอาหารกลาง ๑ 
- อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
เขต ๕ 
- สนามอินทรีจันทรสถิตย์ 
- ร้านพันธุ์ไม้ มก. 
- หอประวัติ มก. 
- สนามรักบี ้
- สถานพยาบาล 
- ศูนย์กิจกรรมนิสิต 
- KU HOME และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 
- ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะบริหารธุกิจ 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 
- ชมรมยิงปืน 
- องค์การบริหารองค์การนิสิต 
- เรือนยูโด 
- สหกรณ์ร้านค้า 
เขต ๖ 
- ศูนย์เรียนรวม ๒ 
- ศูนย์เรียนรวม ๓ 
- ศูนย์เรียนรวม ๔ 
- คณะสังคมศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- กองกิจการนิสิต 
- ส านักทะเบียนและประมวลผล 
- ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
- กองพัฒนาสังคม 



เขต ๗ 
- คณะเกษตร 
- ส านักหอสมุด 
- ศูนย์เรียนรวม ๑ 
- อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการพัฒนาปศุสัตว์ 

และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและ

พัฒนาพืชศาสตร์ 
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขต

วิกฤต 
- หออนุสรณ์ ๖๐ ปี 
เขต ๘ 
- ธนาคารทหารไทย และไปรษณีย์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- อาคารวิทยพัฒนา และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
- อาคารวิทยบริการ และศูนย์หนังสือ มก. 
- สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย 
- กองเกษตรเคมี 
เขต ๙ 
- คณะวนศาสตร์ 
- ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก 
- ศูนย์การเลี้ยงแมลง 
- สถาบันวิจัยหม่อนไหม 
- สถาบันวิจัยพืชไร่ 
- ศูนย์สารสนเทศเกษตร 
- กองพฤกษศาสตร์ 
เขต ๑๐ 
- กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
- กรมประมง 
- โรงอาหารกรมประมง 
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
 
 
 
 

เขต ๑๑ 
- สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย 
- เกษตราธิการ 
- ศาลาหกเหลี่ยม 
- หอประชุม 
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 
เขต ๑๒ 
- กองเกษตรสัมพันธ์ 
- สถาบันพืชสิรินธร 
- ปั๊ม ป.ต.ท. 
- กองเกษตรวิศวกรรม 
- ส านักพัฒนาข้าว 
เขต ๑๓ 
- ศูนย์ผลักดันสินสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก 

(ศกอ.) 
- ส านักวิจัยและพัฒนาการผลิตสารธรรมชาติ 
- ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- งานวิทยาการวัชพืช 
- โครงการวิจัย-พัฒนาและฝึกอบรมการผลิต 
- กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยการแปรรูปผลผลิต 
- โครงการวิจัย-พัฒนาและฝึกอบรมการผลิตน้ ามัน 

พืชผลิตภัณฑ์ไทย-เบลเยี่ยม 
เขต ๑๔ 
- กรมการข้าว 
- กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร 
- ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 



ผลการด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในและนอกเขตการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จากการที่ทางชุมนุมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าภายในและนอกเขตการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่    
๑๕ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยแบ่งเขตการฉีดวัคซีนบริเวณเขตการเรียนการสอนเป็น ๑๔ เขต 
และนอกเขตการเรียนการสอนเป็น ๒ เขต ได้ผลดังนี้ 

 

๑. ภายในเขตการเรียนการสอน 
 

ภายในเขตการเรียนการสอน 
จ านวนสุนัขและแมว 
ที่ท าการส ารวจ (ตัว) 

จ านวนสุนัขและแมว 
ที่ฉีดจริง (ตัว) 

เขต ๑ 9 7 
เขต ๒ 10 8 
เขต ๓ 13 12 
เขต ๔ 15 12 
เขต ๕ 18 15 
เขต ๖ 7 5 
เขต ๗ 8 7 
เขต ๘ 12 12 
เขต ๙ 9 8 

เขต ๑๐ 10 9 
เขต ๑๑ 15 14 
เขต ๑๒ 15 13 
เขต ๑๓ - - 
เขต ๑๔ - - 

รวม 141 122 
 

จ านวนที่ฉีดวัคซีนจริงเมื่อเทียบกับจ านวนที่ส ารวจ คิดเป็น ร้อยละ 86.5 

๒. ภายนอกเขตการเรียนการสอน 

พ้ืนที่ 
จ านวนสุนัขและแมว 

ที่ฉีดจริง (ตัว) 
จ านวนสุนัข 

ที่ท าหมัน (ตัว) 
จ านวนแมว 

ที่ท าหมัน (ตัว) 
ชุมชนโรงสูบ 250 3 9 

ชุมชนพหลโยธิน ๔๕ 121 5 12 
 
รวม จ านวนประชากรที่ท าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด  493  ตัว 

จ านวนสุนัขและแมวที่ท าหมันทั้งหมด  29  ตัว 



* หมายเหตุ 
- เนื่องจากสุนัขบางตัวก้าวร้าว พยามยามหลบหนีผู้คน และไม่ได้นัดหมายเวลากับเจ้าของจึงไม่
สามารถจับบังคับสุนัขและแมวเพ่ือท าการฉีดวัคซีนได้ 

 - ไมพ่บสัตว์แพ้วัคซีน 
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ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนพหลโยธิน 45 ชุมชนโรงสูบ

กราฟเปรียบเทียบจ านวนสัตว์ท่ีส ารวจได้และจ านวนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าจริง 
ประจ าปี 2559

จ านวนที่ส ารวจ

จ านวนที่ฉีดจริง
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ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนพหลฯ 45 ชุมชนโรงสูบ

กราฟเปรียบเทียบจ านวนสัตว์ท่ีส ารวจได้และจ านวนที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าจริง 
ประจ าปี 2558

จ านวนส ารวจ

จ านวนที่ฉีดจริง



สรุปแบบประเมินกิจกรรม Pre-camp ชุมนุมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 

ผู้ประเมิน ๙๙ คน 
เพศ  ชาย   ๒๓ คน  หญิง  ๗๖ คน  

ปี ๑   ๔๑ คน  ปี ๒   ๓๘ คน  ปี ๓ ๒๐ คน 
เกณฑ์การประเมิน      

๔.๑-๕.๐= ดีมาก, ๓.๑-๔.๐=ดี, ๒.๑-๓.๐= ปานกลาง, ๑.๑-๒.๐ =พอใช้, ๐-๑.๐ =ควรปรับปรุง 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับการประเมิน  

สรุปผล ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

พอใช้ ควร

ปรับปรุง 

เฉลี่ย 

การลงทะเบียน ๑๓ ๔๙ ๓๑ ๖ ๐ ๓.๗๐ ดี 

กิจกรรมในห้องบรรยาย 
 - การให้ความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ 
 - การให้ความรู้เรื่องทั่วไป
ของฝ่ายวิชาการ 
 - การให้ความรู้เรื่องทะเบียน 

 
๙๐ 
๗๑ 

 
๘๖ 

 
๕ 

๑๕ 
 

๑๓ 

 
๔ 

๑๓ 
 

๐ 
 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๔.๘๗ 
๔.๕๘ 

 
๔.๘๖ 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

กิจกรรมในห้อง Gross 
  - การฝึกฉีดยาสุนัขตัวอย่าง 
  - การ restraint 
  - การให้ความรู้เรื่องทะเบียน 

 
๗๙ 
๘๕ 
๘๔ 

 
๑๒ 
๑๒ 
๗ 

 
๘ 
๒ 
๘ 

 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๔.๗๒ 
๔.๘๔ 
๔.๗๗ 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ประโยชน์/ความรู้ที่ได้รับ ๘๘ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๔.๘๙ ดีมาก 

 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
เหมาะสม     ๙๔ (ร้อยละ ๙๔.๙๕)  
ไม่เหมาะสม      ๕ (ร้อยละ ๕.๐๕) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ควรเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละฐาน 
- พ่ีฐานให้ความรู้ไม่ค่อยตรงกัน 



สรุปแบบประเมินด้านคุณค่าและผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริเวณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนประจ าปี ๒๕๕๙ 
(ส าหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ) 

 
๑. ท่านเป็น นิสิตช้ันปีท่ี ๑ ๓๔ คน  นิสิตช้ันปีท่ี ๒ ๓๘ คน 

นิสิตช้ันปีท่ี ๓ ๔๙ คน 
๒. ท่านเคยเข้าร่วมโครงการของชุมนุมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     

1. ไม่เคย   ๗๒  คน    คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ 
2. เคย   ๔๙  คน    คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๐ 

๓. ท่านมีจุดประสงค์ในการเข้าอบรมครั้งนี้อย่างไร 
จิตอาสาเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒  
ถูกบังคับให้เข้าร่วม     ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
อื่นๆ       ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๘ 

เกณฑ์การประเมิน    ๔.๑-๕.๐ = มากท่ีสุด, ๓.๑-๔.๐ = มาก, ๒.๑-๓.๐ = ปานกลาง, ๑.๑– ๒.๐ = น้อย, ๐-๑.๐ = น้อยที่สุด  
 

หัวข้อ 
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ย สรุป หลังจากการปฏิบัติงาน เฉลี่ย สรุป 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
วิชาการ 
1. การพัฒนาทักษะในการฉีดวัคซีนในสัตว์ ๑๖ ๔๐ ๕๖ ๑ ๘ ๓.๔๕ มาก ๕๒ ๖๑ ๗ ๑ ๐ ๔.๓๖ มาก

ที่สุด 
2. การพัฒนาทักษะในการบังคับสุนัขเพื่อ
รับการฉีดวัคซีน 

๑๒ ๔๓ ๕๔ ๔ ๘ ๓.๓๙ มาก ๔๒ ๕๘ ๑๘ ๓ ๐ ๔.๑๕ มาก 

3. ระดับความรู้เรื่องเวชภัณฑ์ที่ใช้ใน
โครงการ 

๑๕ ๓๔ ๕๑ ๒๑ ๑๐ ๓.๔๔ มาก ๕๔ ๖๓ ๔ ๐ ๐ ๔.๔๑ มาก
ที่สุด 

4. สามารถน าความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียน
มา เพื่อใช้บูรณาการกบัการปฏิบัติงานใน
โครงการฯ 

๑๖ ๕๘ ๓๑ ๑๒ ๔ ๓.๕๘ มาก ๕๓ ๕๒ ๑๒ ๔ ๐ ๔.๒๗ มาก
ที่สุด 

กิจการนิสิต 
1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี ๔๐ ๕๓ ๒๗ ๑ ๐ ๓.๐๙ มาก

ที่สุด 
๔๘ ๕๗ ๑๖ ๐ ๐ ๔.๒๖ มาก

ที่สุด 
2. กิจกรรมนี้สามารถพัฒนาทกัษะชวีิตของ
ท่าน 

๓๘ ๕๖ ๒๐ ๖ ๑ ๔.๒ มาก
ที่สุด 

๕๘ ๕๐ ๑๑ ๒ ๐ ๔.๓๖ มาก
ที่สุด 

3. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนทาง
วิชาการกับกจิกรรมนิสิต 

๓๒ ๔๙ ๓๗ ๓ ๐ ๓.๙๑ มาก ๔๐ ๕๖ ๒๕ ๐ ๐ ๔.๑๒ มาก
ที่สุด 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ด้านจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม ๖๑ ๔๒ ๑๓ ๕ ๐ ๔.๓๑ มาก

ที่สุด 
๖๔ ๕๔ ๓ ๐ ๐ ๔.๕๐ มาก

ที่สุด 
2. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิ

ตนต่อสัตว์และเจ้าของสัตว ์
๔๘ ๕๓ ๑๐ ๑๐ ๐ ๓.๙๘ มาก ๖๗ ๔๓ ๑๑ ๐ ๐ ๔.๔๖ มาก

ที่สุด 
3. กิจกรรมนสิิตสามารถสร้าง

ประโยชน์แก่สังคม และ
ประเทศชาตไิด ้

๔๖ ๔๓ ๓๒ ๐ ๐ ๔.๑๒ มาก
ที่สุด 

๕๗ ๔๓ ๒๑ ๐ ๐ ๔.๓๐ มาก
ที่สุด 

สรุปภาพรวม คุณค่า / ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ อยูใ่นระดับใด ๖๑ ๕๕ ๕ ๐ ๐ ๔.๔๖ มาก
ที่สุด 



๔.   การประเมินการจัดโครงการด้านกายภาพ โปรดระบรุะดับการให้ความส าคญัในหัวข้อต่อไปนี้ 
  ๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = น้อยที่สุด 
 

 
๕.    ถ้ามีโอกาส ท่านจะเข้าร่วมโครงการนี้อีกหรือไม ่

 เข้าร่วมอีก ๑๑๔ คน   
เนื่องจาก  -ได้ความรู ้และฝึกปฏิบตัิจริง 

-โครงการที่มีประโยชน์ 
-ได้ประสบการณ ์

ไม่เข้าร่วมอีก ๐ คน 
ไม่ระบ ุ  ๗ คน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หัวข้อ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ เฉลี่ย สรุป 
๑. สถานท่ีในการให้ความรูภ้าคบรรยาย ๔๔ ๖๗ ๑๐ ๐ ๐ ๔.๒๘ มากที่สุด 
๒. สถานท่ีในการให้ความรูภ้าคปฏิบัต ิ ๔๐ ๖๙ ๑๒ ๐ ๐ ๔.๒๓ มากที่สุด 
๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ๔๑ ๕๔ ๒๔ ๒ ๐ ๔.๑๑ มากที่สุด 
๔. วิทยากรผู้ให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัต ิ ๕๖ ๔๗ ๑๘ ๐ ๐ ๔.๓๑ มากที่สุด 



สรุปแบบประเมินส าหรับผู้เข้ารับบริการ 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริเวณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน ๙๒ คน 
๑. เพศ ชาย  ๔๐ คน  หญิง ๕๒ คน 
๒. อาย ุ ๑๖-๒๐ ปี  ๑๕ คน  ๒๑-๓๐  ปี ๒๘ คน 

๓๑-๔๐  ปี ๑๑ คน  ๔๑-๕๐  ปี ๑๔ คน 
๕๑-๖๐  ปี ๒๔ คน  มากกว่า ๖๐ ปี  ๑๐ คน 

๓. อาชีพ อาจารย์   ๑ คน นิสิต  ๑๒ คน 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ๒๓ คน อื่นๆ  ๕๖ คน 

๔. ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
ทราบ  ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ 
ไม่ทราบ  ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ 

๕. ทราบโครงการน้ีจากสื่อใด 
ป้ายประกาศ ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ    ๓๕.๘๗ 
เพื่อน  ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ 

 อาจารย ์  ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
อื่นๆ  ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔ 

๖. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
ดีมาก  ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ    ๕๑.๐๙ 
ด ี  ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ    ๔๕.๖๕ 
ปานกลาง ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
พอใช้  ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ 
ควรปรับปรุง ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ 

๗. ท่านคิดว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขมีประโยชน์ต่อตัวท่าน 
มาก  ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๔ 
ปานกลาง  ๓ คน คิดเป็นร้อยละ      ๓.๒๖ 

๘. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขทั่วถึงหรือไม่ 
 ทัว่ถึง  ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๓ 

ไม่ทั่วถึง  ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ 
๙. ช่วงเวลาในการฉีดวัคซีน เหมาะสมหรือไม ่

 เหมาะสม  ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑ 
ไม่เหมาะสม ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ 

๑๐. กิริยามารยาทและการแต่งกายของนิสิตที่ปฏิบัติงาน 
ดีมาก  ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๘ 
ด ี  ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๓ 
ปานกลาง  ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ 
พอใช้  ๐ คน คิดเป็นร้อยละ    ๐ 

 
 

 



ภาพกิจกรรมระหว่างจัดโครงการ 
 

- กิจกรรมบรรยาย และ Pre-camp 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
- กิจกรรม ท าหมันสุนัขและแมว  
 

 

 



- กิจกรรมออกสายฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 



งบประมาณการด าเนินโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ 
 

รายการงบประมาณ บาท 

๑. หมวดค่าตอบแทน  
      - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รถโดยสารมหาวิทยาลัย  
      - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ห้องกายวิภาคศาสตร์  

๑,๒๖๐.๐๐ 
๘๔๐.๐๐ 
๔๒๐.๐๐ 

๒. หมวดค่าใช้สอย  
    ๒.๑ ค่ายานพาหนะเดินทาง 
      - ค่าน้ ามันรถโดยสารมหาวิทยาลัย  
    ๒.๒ ค่าติดต่อประสานงานและส ารวจสถานที่  
      -  ค่าติดต่อประสานงานอ่ืน 
      - ค่าประชาสัมพันธ์ 
    ๒.๓  ค่าอาหาร 
      - ค่าน้ าดื่ม 
      - ค่าข้าวกล่อง 
 

๖,๕๑๐.๐๐ 
 

๔๐๐.๐๐ 
 

๓๐.๐๐ 
๕๐๐.๐๐ 

 
๑,๖๘๐.๐๐ 
๓,๙๐๐.๐๐ 

๓. หมวดค่าวัสดุ  
     - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
     - ค่าท าบอร์ด  

๖,๑๒๓.๐๐ 
๕,๘๘๗.๐๐ 
๒๓๕.๐๐ 

 
๔. หมวดค่าเวชภัณฑ์ 
    - ค่าเวชภัณฑ์อ่ืนๆ 
    - วัคซีน Rabies ๑,๕๐๐ dose (๒๐บาท/dose)  

๑๐๓,๘๔๔ 
๘๓,๘๓๙.๗๕ 
๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๗,๗๓๑.๗๕ 

 
 
สรุปค่าใช้จ่ายท้ังของโครงการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) = ๑๑๗,๗๓๑.๗๕ บาท 
 



สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ฝ่ายทะเบียน 

๑. เขียนรายละเอียดในใบทะเบียนไม่ครบ ท าให้ไมส่ะดวก
ในการตรวจเช็คจ านวนสัตวท์ี่ฉีดวคัซีนแล้วในแตล่ะสาย 
และสตัว์ที่ต้องไปฉีดวคัซีนบูทสเ์ตอร์ 

ควรแจ้งย้ าเรื่องการเขียนทะเบียนให้ชัดเจน และให้หัวหนา้
สายแตล่ะสายคอยเช็คใบทะเบียนอยู่ตลอด 

๒.คนท่ีไปฉดีไม่ทราบว่าแมวไมต่้องบูท 3 เดือน(แม้ได้มีการ
อบรมและแจ้งให้ทราบก่อนออกสายเรียบร้อยแล้ว) 

ควรแจ้งย้ าเรื่องนีใ้ห้ชัดเจน และให้หัวหน้าสายแต่ละสาย
คอยบอกคนในสายจนทราบโดยทั่วกัน 

๓. เจ้าของสตัว์ที่มาพาสุนัข/แมวท าหมันมารอนานแต่
สุดท้ายกไ็ม่ได้ท าหมัน เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ ์

ควรให้สัตวไ์ดต้รวจ Physical Exam ตั้งแต่แรกที่มา
ลงทะเบียนถ้าหากไมม่ีปัญหาอะไร จึงลงช่ือท าหมัน แต่ถ้า
หากมีปัญหาท าใหไ้มส่ามารถท าหมันได ้

ฝ่ายพัสดุ 

๑. สื่อสารกับฝ่ายเวชภณัฑไ์ม่ดี ท าให้ฝ่ายเวชภณัฑ์เตรยีม
ของส่วนพัสดุในห้องท าหมัน 

สื่อสารเรื่องการแบ่งหน้าท่ีให้ชัดเจน 

๒. ถุงซิปล็อคใส่วัคซีนควรเปลี่ยนเป็นสีชา จัดเครยีมถุงสีชาให้พร้อมก่อนออกสาย 

ฝ่ายเวชภัณฑ์ 

๑. Endotracheal tube เบอร์เลก็ไม่เพียงพอ ไปขอจากหน่วยศลัยกรรมบนโรงพยาบาลสัตว ์
๒. ไหมเย็บปนกันระหว่างที่ใช้เย็บผิวหนังกับอวัยวะภายใน แบ่งให้ชัดเจน ไม่น าใส่อับส าลเีดียวกัน 
๓. NSS ใช้ยังไม่หมดแต่ถอด IV set ออกท าให้เปลือง บรีฟฝ่ายท าหมันและเน้นย้ าใหด้ ี
๔. ฝ่ายท าหมันไม่รู้ว่าผ้าเดรปเป็นแบบผ้ามีวินโดว์ ไมม่ีผ้า
รองสี่มุม 

แจ้งฝ่ายท าหมัน และชี้แจงทุกครั้งที่ฝ่ายท าหมันน าออกไป
ใช้ 

๕. ฝ่ายท าหมันใช้ของเปลืองในการผ่าตดั เน้นเรื่องความประหยดัและใช้ให้พอดีกับท่ีจ าเป็น เช่น 
syringe ถ้ายาเดยีวกันสามารถใช้ซ้ าได,้ ตัดไหมใช้พอดี 
เหลือเยอะให้มาคืน 

๖. ผ้าเดรปผืนเล็ก(กรณีสตัว์ตัวเลก็)ท าให้ไม่มีที่วางเครื่องมือ ตัดผ้าสปันจ์น าไป Autoclave ส าหรับวางเครื่องมือ 
๗. ใช้ยาที่วันหมดอายุทีหลังมาใช้ก่อน เช็คล๊อตยา ดเูรื่องวันหมดอายุและเตรยีมส ารองไว้ให้พอ  

ฝ่ายเวชภัณฑ์วัคซีน 

๑. มีจ านวนสุนัขทีต่้องฉีดมากเกินกว่าจ านวนที่ส ารวจมา  ให้วัคซีนไปเผื่อจ านวนหนึ่ง และถา้ไม่พอให้ยืมกันระหว่าง
สาย 

๒. ชาวบ้านต้องการได้วัคซีนไปฉีดเอง  ไม่ให้ เพ่ือป้องการการผิดพลาดทีอ่าจเกิดขึ้น 
๓. เสยีวัคซีนจากการดรอวท้ิงไว ้ ไม่ควรดรอวทิ้งไว้เยอะ แม้มสีุนัขหรือแมวจ านวนมากใน

บ้านเดียว เพราะบางตัวก็จับไมไ่ด ้ 
 
 



ฝ่ายสถานที ่

๑.บ้านในชุมชนโรงสูบ บ้านเลขท่ีไม่ไดเ้รียง  วาดแผนท่ีตอนไปเซอรเ์วย์ รุ่นต่อๆไปจะได้ใช้เป็นต้นแบบ
ด้วย 

๒. เฮดสายบางสาย ไมส่ามารถตัดสินใจเรื่องการฉดีวัคซีน ให้คนในชุมนุมออกสายด้วย เก็บขอ้มูลทีว่าบ้านไหนในลิสที่
ฉีดได้ฉดีไม่ไดบ้้าง เผื่อจะไดม้ีรอบเก็บตก 

๓. ตอนไปเซอเวย์ช่วงแรกมีแคฝ่่ายสถานท่ีกับฝ้าย
ประสานงานไป 

ให้เพื่อนในชุมนุมช่วยเซอเวย ์

ฝ่ายวิชาการ 

๑. บรีฟพีก่ลุม่ไมเ่คลยีร์ รูไ้มเ่ท่ากัน บรีฟความรู้และสิ่งที่จ าเป็นให้พีก่ลุ่มให้ละเอียด 
๒. บรีฟน้องไมเ่คลยีร์ น้องเขียนใบเหลือง/ฉดียา/ฯลฯ ผิด บรีฟพี่และน้องให้ละเอียด 
๓. นิสิตมาน้อยจนต้องนิสิตคนมาช่วยเพิ่ม ประชาสมัพันธ์มากๆ กระตุ้นให้นสิิมาร่วมโครงการ 

ฝ่ายเหรัญญิก + สวัสดิการ 

๑. ต้องใช้ก าไรค่าเสื้อ เนื่องจากมรีายจ่ายเพิ่มขึ้นมา เช่น ค่า
บ ารุงรักษารถตะลยั                        

คุยให้ดีว่าลดหย่อนได้มั้ย ถ้าไมไ่ด้ให้ตัดงบส่วนนี้มาด้วย 
 

๒. คาดคะเนจ านวนอาหารกล่องไม่ครบจ านวนนสิิต นับจ านวนนิสิตก่อนซื้อให้แน่นอน เผื่อได้นิดหน่อย 
3. มนีิสิตไม่มาร่วมกิจกรรม กระทนัหันท าให้ซื้อข้าวเกิน
จ านวน  

โทรเชคจ านวนนสิิตที่แน่นอนอีกท ีตอนจะซื้อข้าว 

4. ข้าวได้ช้าเกินไป  
 

ควรซื้อข้าวตั้งแต่ 9.00 น. เพื่อให้ได้ข้าวทันก่อนเที่ยง ให้
นิสิตได้กินข้าวประมาณ 11.00 - 11.30 น. 

5. บางคนไม่กินข้าว บางคนไม่กินเผ็ด บางคนไม่กินหม ู ให้สวัสดิการ ตอนเช้ามาเดินถามรายคน ว่ากินข้าวมั้ย ไม่กิน
อะไร แพ้อะไร 

ฝ่ายประสานงาน 

๑. ไปออกสายฉีดวัคซีนในเวลาที่เย็นเกินไป นอกเวลา
ราชการ ท าให้ไมม่ีคนดูแลในพื้นที่ต่าง 

ก าหนดเวลากลับ ควรกลับก่อน 18.00 บริหารคนและเวลา
ให้ดี อาจจะแบ่งคนไปฉดีถ้าคิดว่าเวลาไม่นา่จะพอ  

๒.สายบางสายหลงทาง  
 

เฮดสายจดข้อมูลสถานท่ีให้ละเอียดมากข้ึน อาจถ่ายรูปไว้ 
ขอเบอร์เจ้าของสัตว์ทุกครั้ง  

ปัญหาทั่วไป 

๑. พี่ฐานแต่ละแถวฟังบรีฟมาไม่เหมือนกันท าให้การสอน
น้องและเกณฑ์การให้คะแนนไมเ่ปน็ไปในทางเดียวกัน 

ฝ่ายอบรมควรบรีฟพี่ฐานพร้อมกันในครั้งเดียวและให้ข้อมูล
พี่ฐานให้ครบ 

2. โคมไฟไม่ครบทุกโต๊ะ  จัดหาโคมไฟ โดยยืมใช้จากเพื่อนๆ พ่ีๆ น้องๆ หรือ 
โรงพยาบาลสัตว ์

3. อยากให้นิสิตๆ ปีหน้ามีการพูดคุยกับท่านอาจารยห์ลายๆ
ท่าน ในการวางแผนการให้ยาสลบ ให้ Protocol ตรงกัน 

ประชุมเรื่องการให้ยา การท าหมัน หรือการดูแลสตัว์ก่อน
และหลังท าหมันระหว่างนิสิตและอาจารย์ ก่อนปฎิบัตจิริง 

3. ควรวางแผนเรื่องการฉดีวัคซีนซ้ าในสัตว์ (marking) ให้ Dog tag หรือป้ายด้วยเจนเชี่ยนไวโอเล็ต 



4. ระมัดระวังเรื่องการ restraint แมว ให้ดี ให้เหมาะสมกับ
ฝีมือของตัวเราเอง ลดอันตรายและเพิ่มโอกาสในการฉีด
วัคซีน 

อาจใช้ผ้าห่อตัว หรือให้บุคคลที่มปีระสบการณ์ช่วยท าให้ 

5. ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลให้ทราบโดยทั่วกัน ป้องกัน
การเข้าใจผดิระหว่างท าหมันฟรีกบัท าหมันโรงพยาบาลสัตว์
เอง 
 

แจ้งโรงพยาบาลสัตวล์่วงหน้าในการประชาสัมพันธ์โครงการ
และการอ านวยความสะดวกของเจ้าของสัตว์ในการ
ให้บริการท าหมันฟร ี

6. จัดเตรยีมสถานท่ีให้สะอาดเพื่อลดโอกาสในการตดิเช้ือ 
 

ท าความสะอาดห้องท าหในด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ควบคุมการเข้า
ออกของห้องท าหมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการ 

 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้านับเป็นปัญหาที่ส าคัญทางสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจ
ก่อความวุ่นวายให้กับประชาชนและประเทศชาติได้ในอนาคต หากไม่มีการควบคุมอย่างเด็ดขาด เมื่อติดโรคพิษ
สุนัขบ้าจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้และส่งผลให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว  
 ในการนี้ทางชุมนุมฯ จึงได้จัดโครงการ "ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และชุมชนข้าง เคียงบริ เ วณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน "  ขึ้นมาเ พ่ือให้ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือสร้างความปลอดภัยทั้งนิสิต 
อาจารย์ และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย และมีการท าหมันเพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมว เพ่ือลดโอกาสใน
การติดโรคและทั้งยังเป็นการควบคุมจ านวนประชาการสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่โครงการ รวมถึงเป็นการฝึกให้
นิสิตรู้จักท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน ดังนั้นก่อนที่จะออกปฏิบัติงานจริงทางชุมนุมฯ จึงได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยาย กิจกรรม Pre-camp ขึ้นเพ่ือเป็นการฝึกนิสิตก่อนออกปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติจริงน้อยที่สุด และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 อย่างไรก็ตาม ทางชุมนุมฯ เห็นควรว่า ควรมีการจัดโครงการ "ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชนข้างเคียงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน" อย่ าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ปีเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และท าให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร
ของทางมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความส าคัญของการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา  

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ดร.ดํารงค์  ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 
รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 
ผู้จัดทํา  

นางสาวสุชีพ  จันทอง ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่ 
นายศรราม  รักสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
นายกิติศักด์ิ เสพศิริสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา  ชิดนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสุมาลี  ภู่รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวนันทวรรณ  สัจจารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 
 
  






