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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

 ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับเชิญเปนประธานในพิธีเปด”วัน
พัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑” ใน
วันเสารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑  ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมี
โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  อยาง
ตอเน่ืองเปนประจําทุกป  ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๘ จนถึงปจจุบันเปนเวลา ๑๓ 

ปแลว 
  สําหรับป พ.ศ.๒๕๕๑ น้ี  มหาวิทยาลัยฯจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิมพระ
เกียรติ ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระ
ชนมายุ ๕๐ พรรษา  จึงไดเรียนเชิญผูบริหาร  นิสิต  รวมกันปลูกตนมะฮอกกานีใบใหญ  ตนผักเฮือด  
ตนประดูปาและตนลั่นทม ณ  บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔ รอบ พระชันษาจุฬาภรณ เพ่ือเปนการ
ร วม เฉลิ มฉลองและถวายพระ เกี ย รติ แด พ ร ะอ งค ท า น  ประกอบกั บทุ กหน ว ย ง านของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวมกันพัฒนาพื้นที่ของหนวยงานรวมกับนิสิต  บุคลากร เพ่ือเปนการ
สงเสริมความสามัคคี และสรางสํานึกรวมกัน  อีกทั้งยังเปนการรวมแรงรวมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ฯ ใหมีความสะอาด  เกิดความรมรื่น  สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดีอีกดวย 
  ในนามของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผมขอแสดงความชื่นชมตอคณะผูบริหาร  
บุคลากรและผูที่ เกี่ยวของทุกฝาย  ที่ไดรวมแรงรวมใจทําใหโครงการ“วันพัฒนาและปลูกตนไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑”   เกิดขึ้นในวันนี้  ในโอกาสอันดีน้ี   ผมขอสงความ
ปรารถนาดีและกําลังใจมายังคณะผูบริหาร  บุคลากร  นิสิตและผูเกี่ยวของทุกทานประสบความสําเร็จ
ตามที่มุงหวังในทุก ๆ ดาน  และจงมีวิวัฒนาการเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป  

 
 

 
(นายปราโมทย  ไมกลัด) 

นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
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วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นครั้งแรกใน   
ป พ.ศ.  2538          เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมให
หนวยงานราชการปลูกตนไมในบริเวณหนวยงาน รวมทั้งเพ่ือเปนการสงเสริมความสามัคคี และสราง
จิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย หนวยงาน อาคารเรียน หอพัก และพ้ืนที่ชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยใหมีความสะอาด เกิดความรมร่ืน สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดี 

 

สําหรับป 2551  วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. จัดขึ้นในวันเสารที่ 21 มิถุนายน 2551 เพ่ือรวม
เฉลิมพระเกียรติ 50 พระชันษา สมเด็จพระเจาลูกเธอ ฯ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี วันที่  
4 กรกฎาคม 2550 โดยมีการปลูกตนมะฮอกกานีใบใหญ ตนผักเฮือด ตนประดูปา ตนลั่นทม และปลูก
ตนนนทรีประจํารุน KU 68 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ  รวมกับการ
พัฒนาพื้นที่ อาคาร สถานที่ของสวนกลางและหนวยงาน โดยไดรับความรวมมือและรวมแรงรวมใจอยาง
ดียิ่งจากบุคลากร และนิสิต มก.  ดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส”  คือ สะสาง สะดวก สะอาด สราง
นิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงงานวันพัฒนาและ
ปลูกตนไม มก. ยังเปนกิจกรรมหลักของการจัดงานวันรับนองใหม ในเชิงสรางสรรค และเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของนิสิตใหมทุกๆปอีกดวย 

 

 ผมขอขอบคุณบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคน ทุกหนวยงาน ในการดูแล
รักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยอยางดียิ่ง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยของเราเปนมหาวิทยาลัย    สีเขียว 
และเปนแหลงการเรียนรูทางดานอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และ
มีลักษณะภูมิทัศนที่ดี สวยงาม เหมาะสมกับการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศอยางนา
ภ า ค ภู มิ ใ จ  แ ล ะ ห วั ง เ ป น อ ย า ง ยิ่ ง ว า  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล  “วั น พั ฒ น า แ ล ะ ป ลู ก ต น ไ ม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551” ซ่ึงไดประมวลผลการดําเนินงานกิจกรรรมของทุกหนวยงาน 
รวมถึง กิจกรรมในงานวันรับนองใหม ประจําป 2551 ที่นับเปนประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย คือพิธี
ทําบุญตักบาตร พระสงฆ 1,111 รูป  ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จะเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรมใหมีความเหมาะสมในปตอ ๆ ไป 
 

 
 

  (รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 
                                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                                                                                     กันยายน  2551 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2538 เพ่ือรวม

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และมี
การจัดวันพัฒนาและปลูกตนไมตอเน่ืองกันมาเปนประจําทุก เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเปน
การเสริมสรางจิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหมี
ความสะอาด มีความรมรื่น สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดีกับประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 

 การดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมป 2551 น้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงเสริมความ 
สามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร    และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา 50 พรรษา จึงมีการปลูกตนมะฮอกกานีใบใหญ ตนผักเฮือด ตนประดูปา ตนลั่นทม และ
ปลูกตนนนทรีประจํารุน KU 68 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ  และจัดให
มีวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 วันเสารที่  21  มิถุนายน พ.ศ. 
2551   นอกจากนั้น เพ่ือเปนการแสดงถึงความรวมแรงรวมใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบดวย อาจารย ขาราชการ ลูกจางและนิสิต ในการที่จะพัฒนาความสะอาดของอาคารสถานที่   
การปลูกตนไมและการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง   เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ   ของเรามีความสะอาด  
เ กิ ด ค ว าม ร ม รื่ น  สวย ง าม   ส ร า ง สิ่ ง แ วดล อมแล ะ ภู มิ ทั ศน ที่ ดี ใ ห กั บทุ กหน ว ย ง านขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ในการนี้ ขอขอบคุณทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสิตทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยาง
ดีในการรวมกิจกรรมในวันพัฒนาและปลูกตนไม พรอมทั้งไดจัดสงสรุปผลกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการฯ  
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2551” เลมน้ี จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูเกี่ยวของ 
 
 
 
  (นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง) 
                                                                  รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ 
                                                                              กันยายน  2551 
 
 

สารรองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพสารรองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพสารรองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ
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กราบเรียน  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
  กระผมในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่นายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ไดใหเกียรติมาเปนประธานพิธีเปด “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2551” ในวันนี้ 
 

วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นครั้งแรกในวันเสารที่ 10 มิถุนายน  
2538  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป  นอกจากนั้น ยังสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหปลูกตนไมบริเวณหนวยงาน
ราชการ และเพื่อเปนสงเสริมความสามัคคี และสรางสํานึกรวมกันระหวาง นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไดรวมแรงรวมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราใหมีความสะอาด เกิดความรมรื่น 
สวยงาม และมีภูมิทัศนที่ดี 
 
  ตอมา มหาวิทยาลัย จัดใหมีโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ตั้งแตปพุทธศักราช 2538 จนถึงปจจุบัน รวม 13 ป  
 

สําหรับปพุทธศักราช 2551 น้ี มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา 50 พรรษา  จึงไดเรียนเชิญผูบริหาร นิสิต รวมปลูกตนมะฮอกกานีใบใหญ ตนผักเฮือด 
ตนประดูปา และตนลั่นทม ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ  และทุก
หนวยงานของมหาวิทยาลัยไดรวมพัฒนาพ้ืนที่ของหนวยงานรวมกับนิสิต บุคลากร  สําหรับพ้ืนที่
สวนกลาง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รวมกับนิสิตคณะตาง ๆ ไดพัฒนาพ้ืน ตัดแตงตนไม 
พรวนดิน และใสปุยตนไม จํานวน 7 จุด ประกอบดวย สวน 100 ป หลวงสุวรรณฯ บริเวณอาคาร
สารนิเทศ 50 ป  บริเวณหอประชุมใหญ  บริเวณอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ หนาคณะเศรษฐศาสตร  บริเวณ
รอบอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 หอประวัติ  และลานกิจกรรมหนาอาคาร-     เทพศาสตร 
 

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปด โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551” ณ บัดนี้ 
 

คํากลาวรายงานพิธเีปด “วันพฒันาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน) 
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เรียน  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธกิารบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบนั นิสิต  บุคลากร 
        และผูเกี่ยวของทุกทาน 
 

ผมรูสึกเปนเกียรติ ที่ไดมาเปนประธานพิธีเปด โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประจําป 2551 ในวันน้ี 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร” ตั้งแตปพุทธศักราช 2538 จนถึงปจจุบัน นับเปนสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
จัดขึ้นเพ่ือนอมเกลาถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสตาง ๆ นอกจากนั้นยังไดเห็นความสําคัญในการให 
นิสิต บุคลากร ไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาพื้นที่ และปลูกตนไมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหมี
ความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี  
 

สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน นิสิต กองยานพาหนะฯ และผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดรวมแรง รวมใจกัน ทําใหโครงการ         
“วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551” เกิดขึ้นในวันน้ี และขออํานวยพร
ใหทุกทานจงประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งใจไวทุกประการ  
 

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประจําป 2551” ณ บัดนี้ 
 

คํากลาวพิธีเปด “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551” 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (นายปราโมทย  ไมกลัด) 
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สารบัญ  
 
           หนา 
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1
สารรองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ 2
ผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  3

คณะเกษตร 4
คณะบริหารธรุกิจ 5
คณะประมง 6
คณะมนุษยศาสตร 7
คณะวนศาสตร 8
คณะวิทยาศาสตร 9
คณะวศิวกรรมศาสตร 10
คณะศึกษาศาสตร 11
คณะเศรษฐศาสตร 13
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 14
คณะสัตวแพทยศาสตร 15
คณะสังคมศาสตร 16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17
คณะเทคนคิการสัตวแพทยศาสตร 18
บัณฑิตวิทยาลัย 19
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 20
สํานักงานอธกิารบดี 21
กองกลาง 22
งานประชาสัมพันธ 23
สภาขาราชการ มก. 24
กองการเจาหนาที่ 25
กองกิจการนิสิต 26
กองคลัง 27
กองบริการการศึกษา 28
กองแผนงาน 29
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 30
กองวิเทศสัมพันธ 36
สถานพยาบาล 37
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สํานักงานกฎหมาย 38
สํานักงานทรัพยสิน 39
สํานักงานบริการวิชาการ 40
สํานักงานตรวจสอบภายใน 41
ศูนยวชิาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42
หอจดหมายเหตุ 43
สํานักทะเบยีนและประมวลผล 44
สํานักบริการคอมพิวเตอร 45
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 46
สํานักสงเสริมและฝกอบรม 47
สํานักหอสมุด 48
สํานักการกีฬา 50
สํานักประกันคุณภาพ 51
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 52
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 54
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 57
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 58
สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 59
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 59
สถาบันวชิาการดานสหกรณ 60
สถาบันภาษาศาสตรและวฒันธรรมศึกษาราชนครินทร 61
ศูนยการศึกษานานาชาต ิ 62
ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี 63
ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน มก. 64

ภาคผนวก 65
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2550 66
กําหนดการ “วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2550” 69
คําสั่งกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 70
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สรุปผลวันพัฒนาและปลูกตนไมสรุปผลวันพัฒนาและปลูกตนไม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประจําป ประจําป 25512551  
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 วันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551  มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเม่ือ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551    เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส    สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา และเพื่อสงเสริมความ
สามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคาร
และสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาด   การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง 
ดังคําขวัญที่วา “เกษตรเขียว สะอาด ปราศจากมลภาวะ” และ “นามอง นาดู นาอยู นาเรียน” เพ่ือให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความสะอาด รมร่ืน สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย และมีภูมิทัศนที่ดี ซ่ึง
ผูบริหารและทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย ไดรวมดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 15,408 คน 
ประกอบดวย  

 นิสิต                               จํานวน 10,685  คน 
 นักเรียน ครู และผูปกครองนักเรียนสาธติฯ จํานวน      250  คน 
 บุคลากร        จํานวน   4,333  คน 
 เจาของรถจักรยานยนตบริการ และเจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก ไดแก 

สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน สํานักงานเขตหลักสี ่จํานวน 140 คน 
 งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ รวมเปนเงิน 1,285,812 บาท ดังน้ี 

o สวนกลาง เปนเงิน 360,713  บาท 
o หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ เปนเงิน 903,099  บาท 
o สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด บริจาค เปนเงิน    20,000 บาท 
o รานสหกรณ มก. จํากัด         บริจาค เปนเงิน        2,000 บาท 

 
หนวยงาน คณะ สํานกั สถาบัน และทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยั ไดดําเนินการพัฒนาอาคาร และ
สถานที่ ปลูกตนไม ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไม   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 255255255111   
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คณะเกษตรคณะเกษตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 953 คน ประกอบดวย นิสิตปริญญาตรี 471 คน และอาจารย 
บุคลากรและนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 482 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ ใตตึก
คณะ ใตตึกจรัด สุนทรสิงห และเก็บขยะรอบคณะ 

การปลกูตนไมและการพฒันาบริเวณ  โดยรับผิดชอบดูแลพ้ืนทีส่วนกลาง คือสวน 100 ป 
บริเวณดานหลังอาคารหองสมุด สวนที่ของคณะเกษตร ไดพัฒนาบริเวณดานหนาอาคารโรงเรือน 7 หลัง 
โดยการปรับพ้ืนที่ ใชรถขดุลอยางรุน JCB ตัดแตงกิง่ไม พัฒนาบริเวณโดยการขุดลอกคูคลองรอบคณะ 

  

  
 

  
 

  

คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร
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คณะบริหารธรุกิคณะบริหารธรุกิจจ      มีผูเขารวมงานประมาณ 480 คน ประกอบดวย นิสิต จํานวน 425 คน และบุคลากร 
จํานวน 55 คน ใชงบประมาณ 31,661 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณ
พ้ืนที่รอบอาคารคณะฯ  ดําเนินกิจกรรม 7 ส. โดยการสะสางโตะทํางานและเอกสารตางๆ จัดเอกสารให
เปนระบบ หมวดหมู สะสางหองทํางานใหสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 

การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ  ตัดตกแตงตนหูกวางดานขางคณะฯ ที่ตดิสาไฟฟาแรงสูง 
ตัดตกแตงตนสน สวนหยอมหนาภาควิชาการจัดการและพรวนดินรอบคณะฯ ทําความสะอาด เก็บขยะ
มูลฝอยที่พักของนิสิต ชุมนุมการตลาด บัญชี และสะสาง สโมสรนิสิต ทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฝา
เปด หนาภาควิชาการจัดการตลอดแนว และดานหนาคณะฯ กวาด – เก็บ ทําความสะอาดโรงรถ และ
ทําความสะอาดรอบอาคารคณะฯ และภาควิชาการจัดการ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   ในป 2551 ดังน้ี 
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมนอย มีการกอสราง ไมมีสถานที่ใหนิสิตไดรวมกันปฏิบตัิงาน

กิจกรรมที่จัดพัฒนาคูคลองหรือบริเวณหนาหนวยงาน ควรเลิกไดแลว  
2. ควรกําหนดวันพัฒนาฯ เปน “วันอาทิตย” เพราะวันเสารหลายคณะฯ มีการเรียนการสอน 

รถยนตพุกพาน จราจรติดขัด การพัฒนาพ้ืนที่รอบบริเวณอาคารทํายากมาก พรอมทั้งบุคลากรสวนหนึ่ง
ตองสอนหรืออํานวยความสะดวกดานการเรียนการสอนไมสามารถรวมงานพัฒนาได 

3. นิสิตที่มารวมในวันพัฒนาคณะฯ มีนอย เพราะมีกิจกรรมหลายอยาง เชน เชารวมทําบุญตัก
บาตร สายรวมพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย สวนชวงเย็น มีงานรับนองใหมของมหาวิทยาลยัจนถึงดึก 

4. กิจกรรทาํบุญตักบาตรเปนกิจกรรมที่ดี แตมีผูรวมกิจกรรมจํานวนมาก นิสิตมารวมงานเชา
เกินไป ตั้งแต 05.00 น. ไมไดรับประทานอาหารเชา ทําใหปวยหลายราย และเลกิกิจกรรมชาเกินไป  

 

   
 
 
 

คณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิ
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คณะประมงคณะประมง      มีผูเขารวมงาน จํานวน 437 คน ประกอบดวย นิสิต 378 คน และบุคลากร  59 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน   50,649.80 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดในอาคารและพื้นที่โดยรอบ
อาคาร ไดแก กลุมอาคารเมฆบูญพราหมณ  ภาควชิาการจัดการประมง ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล  
อาคารวิทยธารชลานุกิจ อาคารสุภาพมงคลประสทิธิ์ และการทําความสะอาดกระจกอาคารโชติสวุัตถิ  
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ  

การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ   โดยมีการตัดแตงกิ่งตนไมบริเวณอาคารภาควิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล และลานจอดรถภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล กําจัดวัชพืช และจัดเก็บ รวมทั้ง
ปลูกตนราชพฤกษ จํานวน 3 ตน บริเวณริมบอหนาอาคารบุญอินทรัมพรรย รวมทั้งตัดหญาและเก็บ
กวาดขยะรอบบริเวณอาคารบุญอินทรัมพรรย  

ขอคิดเห็นขอเสนอขอคิดเห็นขอเสนอแนะแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานให
หนวยงานบาง และเพิ่มดานการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนิสิตเห็นถึงความสําคัญ และอยากมีสวน
รวมกับโครงการฯ มากขึ้น 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

คณะประมงคณะประมงคณะประมง
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คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 550 คน ประกอบดวย นิสิต 450 คน และบุคลากร 100 คน  
ใชงบประมาณ เปนเงิน 24,394 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    มีการเก็บกวาดทาํความสะอาดรอบ ๆ ตึก
คณะมนุษยศาสตร อาคาร 1, 2 และตึกภาควิชาศิลปนเิทศ การจัดเก็บเอกสารในสาํนักงานเลขานุการ
คณะใหเปนระเบียบเรียบรอย ทําความสะอาดหองทํางาน หองธุรการ ในสํานักงานเลขานุการคณะ 
ภาควิชา 8 ภาควิชา  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    มีการตัดแตงตนไมรอบตกึคณะมนุษยศาสตร อาคาร 
1, 2  และตึกศิลปนิเทศ  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   การประชาสัมพันธเกี่ยวกับความสําคัญของกิจกรรม และวันที่จะทํา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยยังนอยเกินไป ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม 

 

  
  
  
  
  
  

คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
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คณะวนศาสตรคณะวนศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 930 คน  ประกอบดวย นิสิต 780 คน  และบุคลากร  150  
คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน 41,210  บาท  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดหองทํางาน หองนํ้า หองสโมสรนิสิต  โรงอาหาร  หองสมุด ฯ  และ
ดําเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางานของแตละหนวยงาน 

การปลูกตนไมและการพัการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณฒนาบริเวณ  หนาตึกเทียมคมกฤส ตัดแตงกิ่งไมบริเวณสวนรวม
พันธุ  ลานจอดรถตึกภาควชิาการจัดการปาไม ลอกทอระบายน้ํารอบตึกเทียมคมกฤส ทําความสะอาด
โตะมาหินบริเวณหนาตึกวนศาสตร 60 ป  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนาหนวยงาน และ
สนับสนุนคาใชจายบางตามสมควร 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

คณะวนศาสตรคณะวนศาสตรคณะวนศาสตร
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คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร      มีผูเขารวมงานจํานวน  2,200  คน ประกอบดวย นิสิต 2,000 คน คณาจารยและ
บุคลากร 200  คน  ใชงบประมาณเปนเงิน 90,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดภายในอาคารภาควิชา
ตางๆ และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดหองทํางาน หองนํ้า  หองบรรยาย  หองปฏิบัติการ  
หองทําวิจัย  หองธุรการ  ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ผูบริหารคณะฯปลูกตนลีลาวดีตนใหญทีห่นาอาคาร 25 
ป คณะวิทยาศาสตร  และบุคลากรรวมกันปลูกตนกระดุมทองโดยรอบอาคาร 25 ป  ตัดแตงกิ่งไมที่พาด
สายไฟและอาจเกิดอันตรายรอบๆ  คณะฯ  ทําความสะอาดหลังคาโรงอาหาร  และหลังคาสโมสรนิสิต  
ทําความสะอาดและเก็บขยะในพื้นที่โดยรอบระหวางอาคารตางๆ และลานจอดรถทุกแหงของคณะฯ  ขัด
และทําความสะอาดโตะหินรอบๆบริเวณ   
 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   เปนกิจกรรมที่ดีมากที่สงเสริมใหบุคลากรและนิสติมีความสามัคครีวม
แรงรวมใจ เสียสละเวลาและแรงกายเพื่อสวนรวม  ขอใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทุก
คนรูสึกคึกคักและตื่นตวัที่จะทําสิ่งดีๆ 
   

         
 

         
  

  
  

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร    มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,745 คน ประกอบดวย นิสิต 1,375 คน และบุคลากร 
370 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 5,250 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถาการพฒันาอาคารและสถานที่นที่      เก็บกวาดขยะโดยรอบบรเิวณอาคาร 
ทุกหลัง จัดเก็บเศษวสัดุที่ไมใชงาน ทําความสะอาดโรงอาหารและมาหินบริเวณทีน่ั่งพักของนิสิตตาม
อาคารตางๆ ปรับปรุงทศันยีภาพรอบคูนํ้า จัดเก็บวัสดุอุปกรณภายในสํานักงานเลขานุการใหเปน
ระเบียบ จัดเก็บวัสดุที่ไมใชงาน จัดเก็บเอกสารทําความสะอาดโตะทํางาน ทําความสะอาดอุปกรณ
เครื่องใชสํานกังานไดแก เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสารฯลฯ    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ปลูกตนไม ตัดแตงกิ่งไม ตนไม ปรับปรุงดิน ใสปุย
ตนไม จัดเก็บขยะแนวตนไมและบริเวณโดยรอบคณะฯ ตัดหญาสนามหนาอาคาร 3 และตัดแตงไม
ประดับหนาอาคาร 3    
  

  
  

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  720  คน  ประกอบดวย นิสิต  290 คน นักเรียน  
บุคลากร และผูปกครองนักเรียนสาธติ จํานวน 250 คน  และบุคลากรคณะ  180 คน  ใชงบประมาณ 
เปนเงิน  15,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ ทําความสะอาดลานจอดรถหนาคณะ 
ทําความสะอาดโตะหิน-เกาอ้ีน่ังรอบคณะ ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร 
ทําความสะอาดหองทํางานและหองน้ํา ในสถานที่ทํางาน ทําความสะอาดศาลาทีพั่กของนิสิต และเก็บ
ขยะเศษใบไม เศษวัสด ุและบริเวณรอบ ๆ คณะฯ ทั้ง 3 อาคาร 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ตัดแตงกิ่งไมบริเวณลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบ
อาคาร พรวนดิน ใสปุย  กระถางตนไม รอบคณะ และบนอาคาร ตกแตงสวนหยอมหนาบันไดทางขึ้น
อาคาร 1 ถางหญาและเก็บวัชพืชบนลานตัวหนอน ตลอดแนวอาคารทั้ง 3 อาคาร จัดเก็บขยะในบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบคณะ แนวรั้วตนโมก ทางระบายน้ําและในคูคลอง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ 1) นิสิตสวนใหญที่เขารวมทํากิจกรรมภาคเชากับมหาวิทยาลัย กลบั
มาถึงคณะฯ สายมากทําใหไมมีเวลาทํากิจกรรมที่คณะนอย  2) เพ่ือใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมใน
กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลยั หากจัดในวันทําการ (ครึ่งวัน) นาจะไดรับความรวมมือมากขึ้นกวาเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร
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โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวิจัยและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวิจัยและพัฒนาการศึกษา      มีผูเขารวมงาน 
ประกอบดวย อาจารย เจาหนาที่ นักเรียน แมบานและชมรมสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง 
ประมาณ 250 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  อาจารย นักเรียน รวมกันทาํความสะอาด
บริเวณโรงเรยีน แบงออกเปน 12 โซน (12 ระดับชั้นเรียน) ทําความสะอาดบริเวณหองพักอาจารยและ
โตะทํางานอาจารย เจาหนาที่ทั้งโรงเรียน ทําความสะอาดรางระบายน้ํารอบ ๆ อาคารเรียนทุกอาคาร 
บริเวณรัว้โรงเรียนและทางเดินภายในและภายนอก และจัดเก็บขยะบริเวณทางระบายน้ําแนวถนนหนา
โรงเรียน 

การปลูกตนไมและกการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณารพฒันาบริเวณ  ปรับปรุงบริเวณสวนหยอมภายในโรงเรยีน (ลานทอง) 
ใสดินบริเวณโคนตนไมใหญ ปลูกไมประดับเสริมรอบโคนตนไม ปลูกตนชาฮกเกี้ยนรอบบริเวณทางเดิน 
รอบสนามหญาอาคารอุบลฯ และปลูกตนหูกระจงแทนตนแปรงลางขวด 

สํารวจและจาํหนายพัสดุ สํารวจและจาํหนายพัสดุ   จัดเก็บวัสดุชาํรุด เชน โครงสรางเกาอ้ีและโตะนักเรียนเพ่ือจําหนาย
เปนครุภัณฑหมดสภาพ  จัดเก็บวัสดุเหลอืใชใหอยูในทีเ่หมาะสมไมรกและทําลายทัศนียภาพและไมเปน
อันตรายตอนักเรียน 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      โรงเรียนสาธิตฯ ไดรวมงานพัฒนา 2 วัน คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เปนวันที่จัดให 
นักเรียนไดพัฒนาฯ  และวันที่ 21 มิถุนายน 2551 เปนวันที่จัดใหบคุลากรและเจาหนาที่รวมกนัพัฒนา 
ทั้งโรงเรียน 
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ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  1)โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ จะประชาสัมพันธใหผูปกครองของนักเรียน
ไดรวมพัฒนา มก. ดวยในปตอไป 2) การจัดสอบอุปกรณ วัสดุ สวนกลางใหหนวยงานขอใหทาง 
กองยานพาหนะฯ สงมอบใหกับหนวยงานนั้น ๆ สะดวก 
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คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 800 คน ประกอบดวย นิสิต จํานวน 700 คน ผูบริหาร
และบุคลากร จํานวน 100 คน ใชงบประมาณเงินรายไดคณะ เปนเงิน 58,958 บาท โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดลาน โตะ เกาอ้ี และมานั่ง 
สําหรับนิสิตนัง่พักผอนและทํากิจกรรม บริเวณดานหนาและดานขางหองสมุดพิทยาลงกรณ และบริเวณ
ลานแสดสนนนทรี ทําความสะอาดศาลาประชาสัมพันธ และบอรดตาง ๆ ทําความสะอาด เก็บขยะและ
เศษวัสดุตาง ๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบคณะ ทาสีบล็อกปูนที่ใสตนไมตลอดแนวดานหนาอาคาร 1 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ปลูกตนไมเพ่ิม จํานวน 5 ตน บริเวณทางเขาอาคาร 3 
จํานวน 3 ตน ทางเขาดานหนาอาคาร 1 จํานวน 1 ตน และขางศาลาประชาสัมพันธ จํานวน 1 ตน ร้ือ
ถอนตนไมที่อยูในบล็อก บริเวณดานขางหองสมุดพิทยาลงกรณ ตัดแตงพันธุไมซ่ึงเปนดงไมเตารางและ
กะพอหลายพันธุ บริเวณสวนหยอมระหวางหองพักคนงานและหองน้ํานอกอาคาร เก็บเศษใบไม ตกแตง
ตนไม และโรยหนิประดับ บริเวณลานแสดสนนนทรี กําจัดวัชพืชและตนไมที่โทรม ใสดินปรับพ้ืนและโรย
หินเกล็ด บริเวณสวนหยอมหนาลานแสดสนนนทรี ตกแตงและบาํรุงรักษาตนไม บริเวณดานหนาคณะ
และบริเวณโดยรอบ  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ โครงการ “วันพัฒนาและปลกูตนไม มก.” เปนกิจกรรมอยางหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป จึงควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือใหบุคลากรและนิสิตไดตระหนัก 
ถึงความสําคญั และจูงใจใหรวมแรงรวมใจกันในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเพ่ือใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามวตัถุประสงค 
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคาใชจาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมใหแกหนวยงาน
ดวย 
 

 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร      มีผูเขารวมงานจํานวน 370 คน   ประกอบดวย นิสิต  300   คน   
และบุคลากร 70 คน  ใชงบประมาณเปนเงิน 15,053 บาท   โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกกิจกรรม รรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ อาคาร 
บริเวณโถงนทิรรศการชั้นลาง  บรเิวณลานอเนกประสงคขางสนามหญา โรงอาหาร สํานักงาน 
ทําความสะอาดและพัฒนา Studio นิสิตชัน้ปที่ 1 – 5 รวมถึงพ้ืนที่ขางเคียง    

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ปลูกตนไมเพ่ิมเติม   บริเวณสวนหยอมรอบๆ คณะฯ  
และตัดแตงกิ่งตนไมบริเวณรอบๆ อาคาร 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   
1. การทําความสะอาดและพัฒนาคณะฯ สําเร็จผลตามวัตถุประสงคดวยดี    ทําใหเกิด

สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี    และสงเสริมคุณภาพชีวติใหดีขึ้นกวาเดิม 
2. ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากผูรวมกิจกรรมบางสวนไมไดมาตรงเวลานัดหมาย   จําเปนที่จะตอง

หามาตรการสงเสริมกิจกรรมนี้ใหดียิ่งขึ้นในปตอไป 
3. ในสวนของมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกณในการปฏิบัติงานใหหนวยงานบาง  

และควรสนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานตามความเหมาะสม 
 

     
 

                 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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คณะสตัวแพทยศาสตรคณะสตัวแพทยศาสตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน 550  คน  ประกอบดวย  นิสิต  200  คน  และ
บุคลากร  350  คน  ใชงบประมาณ  เปนเงิน  40,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒัการพฒันาอาคารและสถานที่นาอาคารและสถานที่      ตัดแตงกิ่งไมบริเวณโดยรอบอาคาร  ปลูก
ตนไมเพ่ิมตามสวนหยอมและรอบอาคาร  เก็บกวาดใบไม  ทําความสะอาดพื้นทางเดินโดยรอบอาคาร  
ลอกทอระบายน้ําบริเวณโดยรอบคณะฯ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ  เพ่ือชักจูงใหบุคลากรรวม
กิจกรรมใหมาก  ควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหหนวยงานบางตามสมควร  
สนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานตามความเหมาะสม    

  

  

คณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะสงัคมศาสตรคณะสงัคมศาสตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  750  คน ประกอบดวย นิสิต จํานวน 700 คน และ
บุคลากร จํานวน  50  คน  ใชงบประมาณ  เปนเงินจํานวน  40,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม  ดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร  ทั้ง  3  อาคาร  และทําความสะอาดหองทํางาน 
  การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  มีการปรับปรุงดินและการบาํรุงรักษาสวนหยอมรอบๆ 
บริเวณ และซอมแซมตัวหนอนบริเวณรอบๆ คณะฯ ที่เกิดการทรุดตวัของทรายที่รองรับตัวหนอน  เก็บ
ขยะในบริเวณพื้นที่โดยรอบและตามซุมตางๆ ภายในบริเวณคณะสังคมศาสตร 
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละหนวยงาน  
  

          
 

        
 

  
  
  
  
  

คณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 600 คน ประกอบดวย นิสิต 480 คน และบุคลากร  
120 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร และทาํความสะอาดสถานที่ทํางาน โดยดําเนินการตามกิจกรรม 7 ส.  
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ตีเสนจราจร บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 ปลูกตนไม 
ตกแตงสวนหยอม และตัดแตงกิ่งไมบริเวณอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 จัดเก็บขยะและเศษกิ่งไม
บริเวณพื้นที่โดยรอบ ตัดแตงกิ่งไม, ตนไม ลอกขยะและสิ่งปฏิกูลที่อยูในคูคลอง หนาอาคาร 3   
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มรถจัดเก็บกิ่งไม เศษสิ่งของ เพ่ือนําไปทิ้งใหมาก
ขึ้น ควรสนบัสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติกจิกรรมดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะเทคนิคการสัตวแพทยคณะเทคนิคการสัตวแพทย      มีผูเขารวมงานจํานวน  152 คน ประกอบดวย นิสิต  123 คน และ
บุคลากร 29 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น 11,996 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      มีการจัดแบงกลุมบุคลากรและนิสิตเพ่ือทํา
การขนยายสิ่งของ สารเคมีที่รอการจัดเก็บเพ่ือทําลาย  และวัสดุเหลอืใช เพ่ือนําไปรวม ณ จุดรวมขยะ
และจุดพักสารเคมี มีการทําความสะอาดในบางพื้นที่และมีการปลูกตนไมเพ่ือใหเกิดความสวยงาม
ภายในบริเวณอาคาร 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   มีการจัดแบงกลุมบุคลากรและนิสิตเพ่ือทําความ
สะอาดในพื้นที่ 6 บริเวณไดแก บริเวณโดยรอบอาคารเทคนิคการสตัวแพทย บริเวณโรงเก็บของและรั้ว
ดานนอกของคณะรวมถึงบริเวณปายคณะ บริเวณสนามกีฬาและโรงอาหาร บริเวณโดยรอบอาคาร
สัตวทดลอง มีการปลูกตนไมประดับบริเวณปายคณะ  การปูตัวหนอนบริเวณรอบศาลาเอนกประสงค 
การลอกทอระบายน้ํา การทาํความสะอาดบอเลี้ยงปลา การตัดแตงกิ่งไมบริเวณโดยรอบของคณะ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ควรมีการสนบัสนุนพันธุไมประจําคณะ ปุยและดิน ตามความ
เหมาะสม  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

คณะเทคนิคการสตัวแพทคณะเทคนิคการสตัวแพทคณะเทคนิคการสตัวแพทยยย
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บัณฑติวทิยาลัยบัณฑติวทิยาลัย      มีผูเขารวมงานทั้งหมด 55 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 5 คน บุคลากร 45 คน นิสิต
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 5 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 30,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ 
รวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในสํานักงาน และ
บริเวณพื้นที่รอบอาคาร  ทําความสะอาดหองทํางาน ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ผูบริหาร บุคลากรและนิสิตรวมกันปลูกตนไม ตกแตง
พ้ืนที่บริเวณคนํู้าดานหนา ตกแตงสวนหยอมบริเวณหนาปายบัณฑติวทิยาลัย ตกแตงสวนหยอมบริเวณ
ประตูทางเขาหนาบัณฑิตวทิยาลัย  

 

              

                               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
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วิทยาลยัสิ่งแวดลอมวิทยาลยัสิ่งแวดลอม      มีผูเขารวมงาน จํานวน 95 คน ประกอบดวย นิสิต 60 คน และบุคลากร 35 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน 20,500 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  เก็บเอกสารจดัเรียงสิ่งของ ทําความสะอาด
บริเวณภายในอาคาร ชั้น 1,2 และ 3 หองเรียน หองพักนิสิต ทําความสะอาดหองน้ําของวิทยาลัย
สิ่งแวดลอม เก็บขยะ กวาดพื้น และถางหญาบริเวณดานหนาวิทยาลยัฯ     

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตกแตงตนไมในกลองคอนกรีตและดานขางวิทยาลัยฯ 
ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณดานหนาของวิทยาลัยฯ โดยการถางหญา 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      คัดเลอืกเอกสารและขยะ Recycle รวบรวม และติดตอใหนําไปขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                    
 
 

วิทยาลัยสิ่งแวดลอมวิทยาลัยสิ่งแวดลอมวิทยาลัยสิ่งแวดลอม
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สํานักอธิการบดีสํานักอธิการบดี      มีผูเขารวมงาน จํานวน 14 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่  กําจัดสิ่งที่ไมจําเปนในการทํางานออกไป 
จัดวัสดุอุปกรณใหสะดวกตอการใชงาน ทําความสะอาดบริเวณหนวยงาน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ เวณ ตัดแตงตนไมภายในสํานักงาน 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      ตรวจสอบวัสดุอุปกรณสํานักงานเพื่อความสมบูรณในการปฏิบัติงาน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดี
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กองกลางกองกลาง      มีบุคลากรเขารวมงาน “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551” จํานวน 30 คน ใช
งบประมาณ 2,070 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําการสะสางเอกสารที่หมดความจําเปน
ใชในงานราชการ จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ หมวดหมู งายตอการคนหา เกบ็กวาด ทําความสะอาด
โตะทํางาน และตูเอกสาร ของแตละคน และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ จัดตําแหนงตู โตะอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสม เปนระเบียบเรียบรอย ปลอดโปรง มีแสงสวางพอเพียง และสวยงาม นาดู    นาอยู  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานควรใหทุกคนเขารวมโครงการโดยพรอม
เพรียงกัน และจัดรถเมล ใหวิ่งรับสงตามปกติเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรและนิสิต 

 

  
   

  
 

  
 

กองกลางกองกลางกองกลาง
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งานงานประชาสมัพันธประชาสมัพันธ      มีผูเขารวมโครงการ 7 คน  ประกอบดวยบคุลากร  และนสิิต 1 คน ใช
งบประมาณ 3,500 บาท จากเงินรายไดงานประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 
 กอนวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 

1. ทําใบปลิวประชาสัมพันธเชญิชวน จํานวน 300 ใบ 
2. ประชาสัมพันธทางปายไฟวิ่ง 4 จุด ไดแก ปายไตรวิชัน่ ( ปายดัชมิลล)  

ปายประตูงามวงศวาน 1 ปายประตวูิภาวดีรังสิต และปายบริเวณหนาลิฟตอาคารสารนิเทศ 50 ป 
3. ประชาสัมพันธในปฏทิิน มก. ประจําสัปดาห 
4. ประชาสัมพันธในเอกสารประชาสัมพันธ มก. ฉบับที่  
5. ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรและนิสติรวมวันพัฒนาและปลูกตนไมทางเว็บไซต

ของประชาสัมพันธและมหาวิทยาลัยฯ  
6. กิจกรรม 5 ส และทําความสะอาดภายในสํานักงาน 

วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. (วันที่ 21 มิถุนายน 2551) 
1. กระจายเสียงเคลื่อนที่รอบมหาวิทยาลัย 
2. ถายภาพรวมของงานตั้งแตพิธีตักบาตรจนถึงพิธีรับนองมอบเหรียญ KU 68 
3. ถายวีดิโอภาพรวมของงาน 
4. เปนพิธีกร ชวงปลูกตนไมทีบ่ริเวณ ศร. 3 และ ศร. 4 
5. เชิญสื่อมวลชนทําขาว (ชอง 7) 
6. นําภาพขึ้น website สามารถดาวนโหลดไดที่ http://prku.ac.th (ภาพกิจกรรม) 
 

   

งานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธ
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สภาขาราชการ มกสภาขาราชการ มก..      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 7 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ประธาน รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการสภา
ขาราชการ รวมปลูกตนไมบริเวณอาคารเรียนรู (ศร.4) 

 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาขาราชการ มกสภาขาราชการ มกสภาขาราชการ มก...



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 33

 
 
  
กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่      มีบุคลากรรวมงาน  จํานวน  40 คน ใชงบประมาณ 3,751 บาท โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    รวมกันทําความสะอาด  โตะทํางาน   
จัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมของหนวยงานใหเปนระเบยีนเรียบรอย  จัดเก็บเอกสารใหเปน
หมวดหมูสะดวกตอการคนหาและทําลายเอกสาร 
 

 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี
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กองกิจการนิสิต     มีผูเขารวมงาน จํานวน  
900 คน   ประกอบดวย  นิสิตหอพัก 800 คน
และบุคลากรกองกิจการนิสิต จํานวน100 คน  
ใชงบประมาณ  ดําเนินงาน 60,000 บาท   
โดยมีรายละเอียด ของการจัดกิจกรรม  
ดังน้ี 
 

 

  กิจกรรมพฒันาอาคารและสถานที ่
   1.  ทําความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่       
        โดยรอบกองกิจการนิสิต 
   2.  ทําความสะอาดอาคารหอพักจํานวน 17 หลัง 
   3.  กําจัดสิ่งปฏิกูลในบรเิวณพื้นที่รับผดิชอบ   
      ประกอบดวยกองกิจการนิสิตและอาคารหอพักนิสิต 

 

กิจกรรมปลกูตนไม 
 1.  ปลูกตนไมบริเวณอาคารหอพักจํานวน 17 หลัง  
 2.  ตัดแตงตนไม  และ  บริเวณพื้นที่ใหเกิดความ 
      สวยงาม  

 
 
 
 

    
http://ss.sa.ku.ac.th 

 
 
 

 
 

กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต
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กองคลังกองคลัง      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 87 คน ประกอบดวย ใชงบประมาณ เปนเงิน 5,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่   รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสถานที่ทํางานของกองคลัง โดยเนนความสะอาดในหองทํางาน ระเบียงโดยรอบ หองน้ํา 
จัดเก็บเอกสาและคัดแยกเอกสาร เอกสารที่ตองเก็บรักษา เพ่ือใชในการตรวจสอบ และปฏิบตัิงานให
จัดเก็บใหเปนระเบียบ และสะดวกในการคนหา เอกสารที่สามารถดําเนินการทําลายได ตามระเบียบงาน
สารบรรณฯ ใหคัดแยกและจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขออนุมัติทําลายตอไป 

 

    
 

    
 

  
 

    

กองคลังกองคลังกองคลัง
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กองบริการการศึกษากองบริการการศึกษา      มีบุคลากรทั้งหมด จํานวน 40 คน และไดเขารวมงาน จํานวน 33 คน โดยใช
งบประมาณจากเงินรายไดกองบริการการศึกษา บัญช ี105 เปนเงิน 3,954.- บาท โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและการพฒันาอาคารและสถานที่สถานที่    ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ี ตูเก็บ
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพและอุปกรณสํานักงานทั้งสวนตวัและสวนรวม สะสางเอกสารที่ไมใช
งาน จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย และจัดเอกสารใหเปนหมวดหมูเพ่ือความสะอาดในการหยิบ
ใชใหมากยิ่งขึน้ 
    การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ใสปุย พรวนดินและบํารุงรกัษาตนไมรอบบริเวณ  
ทําความสะอาดและจัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบและถูกสขุลกัษณะ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธใหดําเนนิกิจกรรมการเสริมสราง
ความรูรักสามคัคีและใหบุคลากรรวมมือกันดูแลรักษาสถานที่ทํางานใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
นาอยู    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษา
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กองแผนงานกองแผนงาน      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 54 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 15,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    11) ) ปรับปรุงและตกแตงสถานที่บริเวณชัน้ 7 
และงานวางผงัแมบทชั้นลาง อาคารสารนิเทศ 50 ป รวมถึงทําความสะอาด บรเิวณพื้นที่งานในสวนที่
รับผิดชอบและพ้ืนที่สวนกลาง เชน หองประชุม หองรับประทานอาหาร บริเวณเครือ่งถายเอกสารและ
ดิจิตอล หองน้ําชาย-หองน้ําหญิง เปนตน  2) ตรวจสอบและจัดเกบ็เอกสารเขาแฟมและตูใหเปน
หมวดหมูเพ่ือสะดวกในการหยิบใชและสบืคนขอมูลเดิมและเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 3) ตรวจสอบ
และแยกเอกสารที่ไมใชงานและมีอายุงานเกิน 10 ปเพ่ือทําลายและจําหนาย 4) รวมกันจัดสถานที่ทํางาน
และสภาพแวดลอมใหปลอดภัยโดยดูแลอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชสํานกังานใหอยูในสภาพที่ดี
และใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) จัดเก็บหองสมุดของกองแผนงาน โดยเก็บหนังสือเขาตูใหเปน
หมวดหมู แยกประเภทหนงัสือ เพ่ือการคนหาและเพือ่เปนระเบียบเรียบรอย   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  จัดทําพื้นที่สีเขียว โดยจัดตนไมประดับเพ่ือสรางความ
รมรื่น และสรางบรรยากาศใหกับบุคลากรในหนวยงาน ชวยกันดูแลตนไมในหนวยงานใหสดชื่น   

สํารวจและจาํหนวยพัสดุสํารวจและจาํหนวยพัสดุ    สํารวจและจําหนายวัสดุ-ครุภัณฑ ที่เสื่อมสภาพเพื่อที่จะไดทําเรื่อง
จําหนายหรือซอมแซมตอไป 

   
 

   
 

กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน
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กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   ดําเนินงานพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของของสวนกลางภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีผูเขารวมกจิกรรม จํานวน 1,597 คน ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
จํานวน 40 คน  บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  จํานวน 367 คน  และนิสิตคณะตางๆ  
จํานวน 1,050 คน  เจาของรถจักรยานยนตรับจางภายใน มก. จํานวน 75 คน และบุคลากรทีข่อความ
อนุเคราะหจากสวนราชการภายนอก จํานวน  65 คน พรอมเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร เขารวม
การพัฒนาในครั้งน้ีดวย ไดแก  สํานักระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร, สํานักงานเขตจตุจักร, สํานักงาน   
เขตบางเขน, สํานักงานเขตหลักสี ่และศนูยเครื่องมือกล สํานักงานกอสรางและบูรณะ.   เพ่ือรวมเฉลิม
พระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา ใชงบประมาณ เปนเงิน 360,713 บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังน้ี  

 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุการเกษตรเพือ่ใชในการพฒันาพื้นที่สวนกลาง 
และการรักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลยั 

 การปลูกตนไม การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก 
 การเตรียมปุยเคมี ปุยคอก  ปุยชีวภาพเพือ่แจกจายใหกับหนวยงานทีร่องขอ 
 จัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ใหบริการจัดเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะที่กาํหนด 
 ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเกบ็ขยะ 
 จัดเตรียมอาหาร นํ้าดื่ม ใหกับบุคลากรและนิสติที่รวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 
 จัดเตรียมผลไม สําหรับใหผูบริหารมอบใหบุคลากร นิสิตของทุกหนวยงานที่รวมงาน 

การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่สวนกลาง สวนกลาง 77 จุด จุด   พัฒนาพื้นที่สวนกลางในการรักษาความ 
สะอาดและพฒันาบริเวณ  กวาดทําความสะอาดขยะ  กิ่งไม  ใบไม  บํารุงรักษา ตัดแตงกิ่งตนไม  กําจัด
วัชพืชจอกแหน  เศษขยะตามคูคลอง ภายในวิทยาเขตบางเขน และเก็บขยะใสรถบรรทุกนําไปทิ้งจุดทิ้ง
ขยะซอยพหลโยธนิ 45  โดยแบงออกเปน 7 จุด ดังน้ี 

1. บริเวณสวน 100 ป หลวงสวุรรณฯ และบริเวณอาคารศนูยเรียนรวม 1 มีผูเขารวม 
กิจกรรม จํานวน 165 คน ดังน้ี  

นิสิต 150 คน (คณะเทคนิคสัตวแพทย 20 คน  คณะวิทยาศาสตร 60 คน  
คณะเกษตร 50 คน และรุนพ่ีควบคุม 20 คน) 

เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตรับจาง 10 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

 
 

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
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2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยรอบ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 160 คน ดังน้ี 
  นิสิต 140 คน (คณะสถาปตยกรรมศาสตร  20  คน , คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

60 คน คณะประมง 40 คน และรุนพ่ีควบคุม 20 คน) 
เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 15 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

3. บริเวณหอประชุมใหญ ประตูใหญ ศาลาหกเหลี่ยม มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 185 คน
ดังน้ี 

  นิสิต 170 คน (คณะวนศาสตร 130 คน  คณะสัตวแพทยศาสตร 20 คน 
และรุนพ่ีควบคุม  20  คน) 

เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 10 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

4. บริเวณโดยรอบอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ที่จอดรถดานหลังอาคาร อาคารศูนยเรียนรวม 3  
และอาคารศูนยเรียนรวม 4  มีผูเขารวมกจิกรรม จํานวน 175 คน ดังน้ี 

นิสิต 160 คน (คณะสังคมศาสตร 100 คน  คณะศึกษาศาสตร 40 คน  
และรุนพ่ีควบคุม  20  คน) 

เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 10 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

 5. หนาคณะเศรษฐศาสตร  อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  ลานจอดรถจักรยานประตู 1 
สวนรวมพันธุไมเกียรติประวัติไทย  และอนุสาวรียสามบูรพาจารย  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 180 คน 
ดังน้ี 

นิสิต 160 คน (คณะเศรษฐศาสตร 70 คน คณะบรหิารธุรกิจ 70 คน 
และรุนพ่ีควบคุม  20  คน) 

เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 15 คน 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

6. บริเวณหอประวัติ  ลานจอดรถขางหอประวตัิ และบรเิวณสํานักพิพิธภัณฑวัฒนธรรมการเกษตร 
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 191 คน ดังน้ี   

นิสิต 170 คน (คณะวศิวกรรมศาสตร  150  คน  รุนพ่ีควบคุม  20  คน) 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 5 คน 
เจาหนาที่ขับรถจักรยานยนตบริการ 15 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
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7. บริเวณหนาอาคารเทพศาสตร ลานกิจกรรม และโดยรอบอาคาร  Kasetsart IT Square 
(KITS) มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 105 คน ดังน้ี 

นิสิต 100 คน (คณะมนุษยศาสตร  80  คน  รุนพ่ีควบคุม  20  คน) 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

 
การปลูกตนไมการปลูกตนไมการปลูกตนไม       การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก แบงออกเปน 2 จุด 

 บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ ผูเขารวมกิจกรรม  
ประกอบดวย  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อธิการบดี และผูบริหาร และนสิิต บุคลากร รวมปลูก
ตนไมจํานวน 19 ตน   

 บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 3 ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย นายกสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อธิการบดี และผูบริหาร และนิสิต รวมปลกูตนนนทรี  ประจํารุน KU 68  
จํานวน 1 ตน 

การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ  ที่ใชในวันพัฒนาฯ สําหรับนิสิตที่เขารวมกิจกรรม 
พัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จํานวน 7 จุด โดยมีเจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด  31 คน     

การจัดการจัดการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล       กองยานพาหนะฯ ไดจัดเตรียมยานพาหนะไว
บริการ และเกบ็ขยะวันพัฒนาและปลูกตนไม มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 57 คน ดังน้ี 

       รถประจําผูบริหารมหาวิทยาลยั  11 คัน 
       รถประจําเสบียงสวนกลาง     9 คัน 
       รถบรรทุกและเครื่องจักรกล         7 คัน 
ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็ประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็บยบยบยยะยะยะ     มีบุคลากรรวม

กิจกรรม จํานวน 65 คน เพ่ือประจํารถที่ใชในการจัดเก็บขยะจากหนวยงานตางๆ ที่ไดจากการพัฒนาฯ  
มีหนวยงานดังน้ี 

- สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร.  
รถบรรทุกเททาย  6 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถแบคโฮลลอยาง 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตบางเขน 
รถบรรทุกเททาย  2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตจตุจักร 
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 5 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตหลักสี ่
รถบรรทุกเททาย 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
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- ศูนยเครื่องมือกล 
รถแบคโฮล (แบบตักหนา-หลัง) 2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถแบคโฮลลอยาง  1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
 

ประสานงานกับหนวยงาประสานงานกับหนวยงาประสานงานกับหนวยงานการเปดสถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ นการเปดสถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ นการเปดสถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ  มีบุคลากรประจําหนา
ลาน และ พนักงานบัญชี จํานวน 4 คน  คอยอํานวยความสะดวกบรกิารเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงกับ
ยานพาหนะที่ดําเนินกิจกรรม 

จัดเตรียมจัดเตรียมจัดเตรียมปุยเคมีปุยเคมี  ใหกับหนวยงานที่ขอความอนุเคราะห  
- คณะศึกษาศาสตร 30 กิโลกรัม, อาคารสารนิเทศ 50 ป จํานวน 30 กิโลกรัม , กลุมงาน 

บริหารอาคารพิเศษ  จํานวน 70 กิโลกรัม 
งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ    มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 30 คน   ปฏิบัติงานดังน้ี   

จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 15 คนใหกับบุคลากรและนิสิตที่
รวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 

จัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไม     มีบุคลากรรมรวมกิจกรรม จํานวน 15 คน สําหรับใหผูบริหารมอบให
บุคลากร และนิสิตของทุกหนวยงานที่รวมวันพัฒนา โดยจัดใหมียานพาหนะติดตามผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือมอบผลไม โดยแบงออกเปน 3 สาย ไดแก สาย 1 ติดตามนายกสภามหาวิทยาลัย, สาย 
2 ติดตามทานอธิการบดีและผูบริหาร , สาย 3 ติดตามรองอธิการบดีและผูบริหาร 
 นอกจากนั้น บุคลากรของบางงานยังดําเนินการพัฒนาหนวยงาน ไดแก 

งานยานพาหนะงานยานพาหนะ      มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 23 คน ทําความสะอาด  บริเวณที่จอดรถ 
ดานหนาของกองยานพาหนะฯ  ทําความสะอาดถนนหนากองยานพาหนะฯและที่พักผูโดยสารรถ
สวัสดิการ  เก็บเอกสารและวัสดุภายในสํานักงาน งานยานพาหนะ   
หองเก็บของใหเรียบรอย 

งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษงานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 55 คน  
การพัฒนาอาคารและสถานที่ดําเนินการดังน้ี 

1. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณหองสํานักงาน  ทําความ 
สะอาดใตถุนอาคารและหองลิฟต  เก็บขยะภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร 

2. อาคารสารนิเทศ 50 ป  ทําความสะอาดหองสํานักงานของอาคาร, ฟลเตอร, หอง 
ระบบเครื่องปรับอากาศ, หอง Gen ของระบบไฟฟาสาํรอง, หองควบคุมและลางพื้นที่จอดรถทางขึ้นลิฟต 

3. อาคารสวัสดิการ มก.  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณหองสํานักงาน  ทําความ 
สะอาดบันไดทางขึ้น-ลงของอาคาร  และเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารฯ  

4. อาคารจอดรถบางเขน  ทําความสะอาดหองสํานักงาน และบริเวณลานจอดรถ 
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณภายในสํานักงาน เก็บ 

ขยะบรเิวณโดยรอบอาคาร  ทาํความสะอาดบริเวณหองควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่
ดานหนาของอาคาร, ภายในลิฟต/พ้ืนที่หนาลิฟต, บันไดหนีไฟ และลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
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การปลูกและบํารุงรักษาตนไม 
1. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณรอบอาคาร  พรวนดิน / ใสปุยตนไม 

และกําจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคาร 
2. อาคารสารนิเทศ 50 ป  ใสปุยตนไมบริเวณโดยรอบของอาคาร  ตัดแตงกิ่งไมให 

สวยงาม และพรวนดินรดน้ําตนไม 
3. อาคารสวัสดิการ มก.  ใสปุยตนไมบรเิวณอาคาร  พรวนดินรดน้ําตนไม  ตัดหญา 

บริเวณอาคาร และตัดแตงกิง่ไม 
4. อาคารจอดรถบางเขน  ตดัแตงกิ่งไมใบไมบริเวณอาคาร  และใสปุยตนไม 
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณอาคารฯ  ตัดหญารอบอาคาร 

และใสปุย / พรวนดินตนไม     
 
งานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความปลอดภัย  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 117 คน รวมพัฒนาสวนกลาง

ประจํารถบรรทุกเก็บขยะและประจําจุดพฒันา ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ    
งานสวนและรักษาความสะอาดงานสวนและรักษาความสะอาด  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 85 คน ดําเนินการจัดเตรียม

สถานที่ จัดเตรียมตนไมจํานวน 19 ตน จัดเตรียมเครือ่งมือวัสดุอุปกรณพิธีปลูกตนไมบริเวณอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ  รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณทางการเกษตรใชสําหรับ
รวมพัฒนาสวนกลางจํานวน 7 จุด และจัดบุคลากรรวมพัฒนาพื้นที่สวนกลางรวมทั้งจัดเก็บขยะประจําจุด
พัฒนา  

งานอาคารและสถานที่งานอาคารและสถานที ่ มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 29 คน  ทําความสะอาดบริเวณ
ภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร  จัดเก็บอุกรณ/ทําความสะอาดหองสํานักงาน ตัดแตงกิ่งไมและเก็บ
ขยะบรเิวณรอบอาคาร  ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศแตละหองเรียน 

งานงานซอมบํารุง  ซอมบํารุง  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 44 คนทําความสะอาดบริเวณดานหนาอาคาร
ซอมบํารุงและบริเวณภายในสํานักงานแตละหนวย  เก็บเอกสารและวัสดุภายในสาํนักงานและเก็บของให
เรียบรอย  และจัดบุคลากรรวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 

งานงานบํารุงรักษาอาคารกจิการนิสิต  บํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 18 คน  ทําความสะอาด/
จัดเก็บเอกสาร อุปกรณ ภายในสํานักงาน เพ่ือใหสะอาดมีระเบียบ 
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กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ    มีบุคลากรเขารวมกิจกรรมจํานวน 40 คน  ใชงบประมาณเปนเงิน  4,164  บาท   
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม   ดังนี ้
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่ทํางานของแตละบุคคล โดยจัดเก็บโตะทํางานใหมีระเบียบ  เก็บเอกสารที่มิไดใชแลวและนําไปทําลาย 
จัดเก็บและทําลายวัสดุ อุปกรณสํานักงานที่เส่ือมสภาพ  ชํารุด  และไมจําเปนตองใชงาน 
 

   
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ
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สถานพยาบาล สถานพยาบาล       มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 35 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,406 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอการพฒันาอาคารและสถานที่าคารและสถานที่    ดําเนินการทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมถึงการทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช ของแตละฝาย รวม 5 ฝาย พรอมทั้งทําความสะอาดพื้นที่
ที่เปนสวนรวมของอาคาร  โดยการขัดพื้นบริเวณโถงพักรอคนไข 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ     ดําเนินการซอมแซม ปรับปรุงตนไมที่เสือ่มสภาพ 
พรอมนําตนไมมาปลูกใหม เพ่ือใหเกิดความสวยงาม และเกิดทศันียภาพที่ดีตอผูพบเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

สถานพสถานพสถานพยาบาล ยาบาล ยาบาล 
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สํานักสํานักงานงานกฎหมายกฎหมาย      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 9 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      บุคลากรทุกคนชวยกันทําความสะอาด
ภายในหนวยงาน กระดาษที่ไมใชแลว ไดนํากลับมาใชประโยชนโดยใชตรายางประทับอีกดาน เพ่ือใช
เปนกระดาษสองหนา จัดมุมหนังสือใหนาอาน และเปนระเบียบ ซ่ึงงายตอการสืบคนขอมูล มีการจัด
สถานที่ ใหเปนระเบียบมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมเน้ือที่ใชสอยใหเกิดประโยชนสูงสุด นําเอกสารที่ไมไดใชบางสวน 
ลงไปเก็บไวในหองเก็บเอกสาร เพ่ือรวบรวมไวเปนหมวดหมู    

  

                        
  

          
  

        
  

สํานักสํานักสํานักงานงานงานกฎหมายกฎหมายกฎหมาย
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สํานักงานทรพัยสินสํานักงานทรพัยสิน      มีบุคลากรเขารวมงาน จํานวน 39 คน โดยใชเงินรายไดสํานักงานทรัพยสิน เลขที่
บัญชี 109 จํานวน 13,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ในสถานที่ทาํงาน และบริเวณโดยรอบโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ดังน้ี  

1.สํานักงานทรัพยสิน 
 1.1 ตกแตงสภาพภูมิทัศน สวนหยอม สนามหญาขางอาคารสํานักงานฯ 
 1.2 ตัดแตงสนามหญา และปูหญาเพิ่ม 
 1.3 ทําความสะอาดภายในอาคารและรอบ ๆ อาคาร 
 1.4 จัดเก็บเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยและหมวดหมู 
2.บริเวณโรงอาหารกลาง 1 

 2.1 ปรับปรุงตกแตงสภาพภูมิทัศน และตัดแตงตนไมบริเวณดานหนาโรงอาหาร และรอบ ๆ 
 2.2 จัดวางตนไมหนารานคาหมายเลข 1 – 12  
 2.3 จัดวางตนไมหนาบันไดทางขึ้น และบริเวณหนามุข 
 2.4 ทําความสะอาดบริเวณสวนหยอมดานขางรานคายอย 
 2.5 ตกแตงสภาพภูมิทัศนบริเวณทางเขาติดกับรานคาหมายเลข 1 

3.บริเวณโรงอาหารกลาง 2 
 3.1 ปรับปรุงตกแตงสภาพภูมิทัศน และตกแตงสวนหยอมดานโรงอาหารฝงสโมสรฯ 
 3.2 ทําความสะอาดรางระบายน้ําดานหนาโรงอาหารและรอบ ๆ อาคารรานคา 
 3.3 เก็บกวาดทําความสะอาดรอบบริเวณโรงอาหารและรอบอาคารรานคา 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานให
หนวยงานบางตามสมควร และควรสนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
        
 

  
  
  
  

สํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสิน
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สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 25 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 16,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดพื้นหอง ปดหยากไยตาม
ผนัง ปรับปรุงและทําความสะอาดโตะทํางานและอุปกรณของเจาหนาที่   

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  เห็นดวยที่มีโครงการ  ”วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป”   เพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความสามัคคี และพัฒนาอาคารสํานักงานใหมีความรมร่ืน สวยงาม
และเปนระเบยีบ  

  
 

 
 

สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ
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สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน     มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 11 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 1,049 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่   บุคลากรในสํานักงานตรวจสอบภายใน ได
รวมกันพัฒนาสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยมีการทําความสะอาดพื้นที่ในสํานักงาน  สะสางเอกสารที่
ไมใชงาน จัดเก็บเอกสาร อุปกรณ ใหเปนหมวดหมู และสถานที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ือสราง
สภาพแวดลอมและสุขลักษณะที่ดี เพ่ิมบรรยากาศในการทํางาน ใหกับสํานักงานฯ ตามมาตรฐาน
กิจกรรม “7 ส.”   

การปลูกการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณตนไมและการพัฒนาบริเวณ      บุคลากรในสํานักงานตรวจสอบภายใน   ไดเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวใหกับวิทยาเขตบางเขน  โดยรวมปลูกตนผักเฮือด และมะฮอกกานีใบใหญกับทานอธิการบดีและ
คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บริเวณพื้นที่สวนกลางศูนยเรียนรวม 4  เพ่ือเพ่ิมความรมรื่น 
คืนธรรมชาติใหสิ่งแวดลอมและสรางภูมิทัศนที่ดีใหกับมหาวิทยาลัยฯ   

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ จากการสังเกตการณที่ไดเขารวมปลูกตนไมในพ้ืนที่สวนกลาง เห็นวา 
บุคลากรมาเขารวมงานนอยกวาปที่ผานมา ดังน้ัน มหาวิทยาลยัฯ ควรมีการประชาสัมพันธโครงการให
ทั่วถึง เพ่ือชักชวนใหบุคลากรทุกหนวยงานเล็งเห็นความสําคัญและเขารวมกิจกรรมพัฒนาและปลูกตนไม 
มก. และสํานักงานตรวจสอบภายใน มีความเหน็วาผูบริหารควรสนับสนุนนโยบายการจัดโครงการวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป  อยางตอเน่ือง เน่ืองจากเปนโครงการที่ดีกอใหเกิดความสามัคคีรวม
แรงรวมใจกันพัฒนาอาคารสํานักงานและพื้นที่ในมหาวทิยาลัยฯ  ใหมีความสะอาด รมร่ืน สวยงามและ
เปนระเบยีบ และยังเปนกิจกรรมที่สงเสรมิใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนในการพัฒนาองคกร 
 

      

สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน
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ศูนยวชิาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่ศูนยวชิาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปวไป      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 9 คน ใชงบประมาณ  
เปนเงิน 581 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ี   
ตูเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ  และอุปกรณสาํนักงานทั้งสวนตนและสวนรวม  สะสางเอกสารที่
ไมใชงาน จัดเก็บเอกสาร ใหเปนระเบียบเรียบรอย และจัดใหเปนหมวดหมูมากยิ่งขึ้น  จัดสถานที่ทํางาน
ใหเปนระเบียบเรียบรอย และสรางบรรยากาศใหนาอยู  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ใสปุย พรวนดินและบํารุงรกัษาตนไมรอบบริเวณ  
ทําความสะอาดและจัดสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  การดําเนินกิจกรรมดังกลาวควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนการ 
สรางความรูรักสามัคคีและเกิดความรวมมือของบุคลากรในการดูแลรักษาสถานทีท่ํางานใหสะอาดและ
เปนระเบยีบเรียบรอย 

 

  
 

  
 
 
 

ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไปศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไปศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   
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หอจดหมายเหตุ หอประวตัิมหาหอจดหมายเหตุ หอประวตัิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาลัยเกษตรศาสตร      มีผูรวมงาน จํานวน 57 คน ประกอบดวย 
นิสิต 50 คน และบุคลากร 7 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน  2,282 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม 
ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ลอกทอนํ้าทิง้รอบอาคาร กวาดเก็บใบไม
รอบอาคาร จัดเก็บสิ่งของหลังอาคารใหเปนระเบียบ  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ปลูกตนไมดานหลังอาคารหอประวัติฯ ตดัตนหญาและ
ตกแตงตนไมรอบอาคารหอประวตัิฯ ตัดกิง่ไมรอบหอประวตั ิ

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ควรมีเจาหนาที่มาชวยดานการตัดกิ่งไมขนาดใหญของหนวยงาน 
               

 
 

      
 

      

หอจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ 
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สํานักการกีฬาสํานักการกีฬา      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 40 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 5,000 บาท   
เงินรายไดสํานักการกีฬา  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในสํานักการกีฬา และ
พ้ืนที่โดยรอบ ทําความสะอาดสาํนักงาน หองทํางาน ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  การตัดแตงกิ่งไม  จัดเก็บขยะ กําจัดวัชพืช บริเวณ
โดยรอบอาคารสํานักการกีฬา  ลานจอดรถยนต  อาคารยิมเนเซียม  สนามกีฬาประเภทตางๆ ไดแก 
สนามเซปกตะกรอ สนามอินทรีจันทรสถติย  และสระจฬุาภรณวลัยลกัษณ   

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนตนไมดอก ไมประดับ บริเวณบาทวธิี 
โดยรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือความสวยงาม 

    
 

     
 

    

สํานักการกีฬาสํานักการกีฬาสํานักการกีฬา
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สํานักทะเบยีนและประมวลผลสํานักทะเบยีนและประมวลผล    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 62 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 24,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    กําจัดเอกสารและสิ่งที่ไมจําเปนใน
ระบบงานออกไปพรอมทั้งทําความสะอาดโตะทํางาน  ทําความสะอาดบริเวณดานหนาและดานหลัง
อาคารสํานักทะเบยีนและประมวลผล 
    การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตกแตงตนไมใหญดานหนาและดานหลังอาคาร   
ปลูกตนไมและใสปุยบํารุงดินบริเวณรอบๆ อาคาร  ตัดและปรับปรุงสนามหญาดานหนาและดานหลัง
อาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ขอคิดเห็นขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอเสนอแนะ  โครงการนี้ควรจะจัดใหมีปละ 2 ครั้ง 

   
 

  
 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผล
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สํานักบริการคอมพิวเตอรสํานักบริการคอมพิวเตอร      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 95 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 19,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมเปนสัปดาห กิจกรรมเปนสัปดาห ““ปายสายตาและบํารุงรักษาตนไมปายสายตาและบํารุงรักษาตนไม””      
1. การทํากิจกรรม 7 ส. และจัดทาํปายแสดงขอมูลพรอมตีเสนกรอบอุปกรณ บริเวณโตะทํางาน

และพ้ืนที่สวนกลาง (กําหนดทํา วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2551) 
2. มีการบํารุงรักษาตนไม โดยเนนการบํารุงรักษา ตัดแตงกิ่ง ใสปุยพรวนดิน และปลูกซอมแซม

ตนไมเดิม ( 21 มิถุนายน 2551) 

  

  

 

สํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอร
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สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน  11 คน โดยมีรายละเอียด
การรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่      รวมกันทําความสะอาดบรเิวณอาคาร
นิทรรศการและสํานักงาน ทําความสะอาดหองทํางาน เช็ดกระจกอาคารนิทรรศการและสํานักงาน 
อาคารโรงละคร ทําความสะอาด ลางพื้นโถงดานหนา 

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร   



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 59

  
  
  
สํานักสงเสรมิและฝกอบรมสํานักสงเสรมิและฝกอบรม    มีผูเขารวมงาน จํานวน  77  คน  ประกอบดวยขาราชการ  25  คน  
พนักงาน  13  คน  ลูกจางประจํา  4  คน  ลูกจางชั่วคราว  35  คน  ใชงบประมาณ  40,261.62 บาท   
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่และตดัแตงตนไมและตดัแตงตนไม    แบงบุคลากรออกเปน   
3  กลุม คือ 
 กลุมที่ 1  รับผิดชอบรอบบริเวณอาคาร  1 โดยดําเนินการตัดแตงตนไม ปลูกซอมแซมตนไม
เดิม รอบ ๆ บริเวณสวนสาํนักสงเสริมฯ อาคาร 1   และทําความสะอาดสนามและรอบคูคลอง อาคาร 1 
 กลุมที่ 2  รับผิดชอบรอบบริเวณอาคาร  2 โดยดําเนินการตัดแตงตนไม ปลูกซอมแซมตนไม
เดิม รอบ ๆ บริเวณสวนสาํนักสงเสริมฯ อาคาร 2  และทําความสะอาดสนามและรอบคูคลอง อาคาร 1 
 กลุมที่ 3  รับผิดชอบรอบบริเวณอาคารวทิยบริการและภายในอาคารวิทยบริการ โดยดําเนินการ  
ตัดแตงตนไม ปลูกซอมแซมตนไมเดิม รอบ ๆ บริเวณอาคารวิทยบรกิาร และทําความสะอาดรอบบริเวณ
และภายในอาคาร 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  เปนกิจกรรมที่ดีทําใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันพัฒนา
องคกร  เปนผลใหเกิดความสะอาดสวยงาม และมหาวทิยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานบางตามสมควร 

 

 

สํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรม
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สํานักหอสสํานักหอสมุดมุด มีผูเขารวมงาน จํานวน  121 คน ประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรสํานักหอสมุด 107 
คน  และเจาหนาที่บริษทัทําความสะอาดประจําสํานักฯ จํานวน 14 คน  ใชงบประมาณ เปนเงิน  
18,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ พัฒนาภายในและภายนอกอาคาร
สํานักหอสมุด ทั้งสองอาคาร ไดแก  อาคารชวงเกษตรศิลปการและอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ       ทํา
กิจกรรม  7  ส. ทั้งในสวนพ้ืนที่บริการ เชน เคาเตอรบริการยืม-คืน  หองหนังสือสํารอง เปนตน  และ
พ้ืนที่สํานักงานตามฝายตางๆ  โดยการสะสางเอกสารที่เอกสารสํานักงานและจัดเก็บในตูเอกสารเพื่อ
สะดวกกับการใชงาน ทําความสะอาดและสํารวจ  สิ่งพิมพตาง ๆ  ที่ไดรับบริจาคแตยังมีคุณคารวบรวม
บริจาคใหแก โครงการหองสมุดชุมชนของสํานักหอสมุด และรวบรวมครุภัณฑที่ชํารุดเพื่อพิจารณาสง
ซอมหรือจําหนายตามระเบียบพัสดุตอไป  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ตัดแตงกิ่งไม ตัดหญา กําจัดวัชพืช ทําความสะอาด
และเก็บขยะ  บริเวณดานหนา ดานขาง  ขนยายโตะ-เกาอ้ีหินออนจากดานขางอาคารมาจัดวางบริเวณ
ดานหนาอาคารชวงเกษตรศิลปการ จํานวน 15 ชุด เพ่ือเปนโตะ-เกาอ้ีที่น่ังอานหนังสือสําหรับผูใชบริการ
บริเวณภายนอกอาคาร  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  สํานักหอสมุดขอขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการมา
เยี่ยมชม ใหกําลังใจ และมอบผลไม ใหแกบุคลากรของสํานักหอสมุดในวันพัฒนาดังกลาว และเห็นวา
เปนโครงการที่ดีมีประโยชนอยางยิ่ง  นอกจากการไดปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้นแลว ยังเปน
กิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรและกอใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะเพิม่มากขึ้น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักหอสมุดสํานักหอสมุดสํานักหอสมุด
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สํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพ      มีผูเขารวมงาน จํานวน 14 คน  ประกอบดวยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ใชงบประมาณ เปนเงิน 4,800 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม 
ดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพัฒนาอาคารและสถานที่และการพัฒนาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายหองทํางานและ
บริเวณพื้นที่โดยรอบที่สํานักประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบ จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวก
ในการคนหา และเก็บเอกสารที่ไมไดใชแลวแยกออก    
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ตามที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดจัดใหมีวันพัฒนาและปลูกตนไม
มก. เปนประจําทุกป น้ัน ควรที่จะประชาสัมพันธใหเห็นถึงขอดีในการจัดกิจกรรมใหมากกวานี้ เพ่ือเปน
แรงจูงใจในการเขารวมของบุคลากร และควรสนับสนุนงบประมาณคาใชจายใหหนวยงานไดเหมาะสม 
เพ่ือจะไดนับไปซื้ออุปกรณและเครื่องมือในการรักษาความสะอาดของหนวยงานอยางตอเน่ือง 
 

 

     
 

    
 

 

สํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      มีผูบริหารและบุคลากรฝายบริหารและ
ธุรการทั่วไป  ฝายวิจัยและประเมินผล  ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย  ฝายสารสนเทศงานวิจัย  เขา
รวมโครงการจํานวน  63 คน ใชเงินรายไดเปนคาวัสดุอุปกรณและอาหารเครื่องด่ืม  เปนเงิน 13,896  บาท  
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังนี้  

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส . . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่   รวมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ  เก็บกวาดใบไม  ตกแตงตนไมและสนามหญา  ทําความสะอาดบริเวณถนน  ลาน
จอดรถ   พัฒนาพื้นที่สวนกลางภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จํานวน 3 ชั้น โดยดําเนินการเช็ด
กระจก ประตู หนาตาง กวาดหยากไย ถูพ้ืน  ทําความสะอาดหองผูบริหาร   หองประชุม  หอง
ปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นยังสํารวจสิ่งของเครื่องใช อุปกรณในสํานักงาน เพ่ือขจัดสิ่งที่ไมจําเปนตองใช  
สะสางเอกสาร ตลอดจนจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย  ทําความสะอาดครุภัณฑสํานักงาน 
และตกแตงสถานที่ใหมีบรรยากาศรมรื่นนาปฏิบัติงาน รวมทั้งไดดําเนินการบันทึกภาพกอนทํากิจกรรม 
5 ส. และหลังจากทํากิจกรรม 5 ส.  เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติเปนนิสัยและมีวินัยในการทํางานยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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ฝายเครื่องมอืวิทยาศาสตรกลาง บุคลากรของฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง  สถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. จํานวน  25  คน รวมกันพัฒนา และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง  ตามที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจัดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
ประจําป 2551” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในปพุทธศกัราช 2551 และเพื่อเปนการ
เสริมสรางความสามัคคี และสรางจิตสํานกึรวมกันใหกบันิสิต และบคุลากรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในการประกอบกิจกรรมพัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีความสะอาด เกิดความรมร่ืน สวยงาม  
และเปนระเบยีบ โดยใชงบประมาณดําเนินการ  รวมทั้งหมด 7,310  บาท  และมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม  ดังน้ี 
  การพัฒนาบริเวณอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดหองทํางาน  และหองปฏิบัติการ  
จัดเก็บและจัดระเบียบพ้ืนทีห่องทํางาน  รวบรวม  และจัดเก็บสารเคมีที่ไมใชเพ่ือรอบริษัทนําไปกําจัด 
  การปลูกตนไม  และการพัฒนาบริเวณรอบอาคาร  ตัด  และตกแตงกิ่งไม  สนามหญา
บริเวณรอบอาคาร  โรงเรือนเพาะชําอนุบาลตนพืช  กําจัดวัชพืชบริเวณโรงเรือนเพาะชํา  เก็บเศษวัสดุ  
และขยะแหงบริเวณรอบอาคาร 
 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุ  และเครือ่งมือในการปฏิบัติงาน  
เชน  จอบ  พลั่ว  ไมกวาด  กรรไกรตัดกิ่ง/กลาไม ฯลฯ  แกหนวยงาน  เน่ืองจากการดําเนินงานบางสวน
ตองใชเงินรายไดของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
 
                   
                                                 



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี                              64

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด มีบุคลากรผูเขารวมงาน จํานวน 10 คน โดยมีกิจกรรมการดําเนินงาน
วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ในวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ดังน้ี 
 กิจกรรม 7 ส. ทําความสะอาดภายในและพื้นที่โดยรอบอาคารสํานักงานและบานพัก ทําความ
สะอาดหองทํางาน หองครัวและหองน้ํา  ขุดลอกดินบนถนนคอนกรีตดานหนาสถานีฯ  ตัดแตงตนแสง
เทียนตามแนวถนน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาอาคารสถานที่  ตดัหญาบริเวณแนวรั้วลวดหนามดานหนา
สถานีฯ และปลูกซอมตนไมตามแนวถนนทางเขา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดจัดกิจกรรมวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2551 และจัดแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ วันปลูกปาไม มก. ครั้งที่ 1 
ขึ้น โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ในภาคเชาจํานวน  40  คน และภาคบายอีกจํานวน 80  คน รวม  120  คน 
ประกอบดวยบุคลากรของสถานีวิจัยฯ 23  คน หนวยงานราชการ ชาวบานบรเิวณใกลเคียงสถานีวิจัยฯ 
อีกจํานวน 97  คน โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 7,490 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินงานตามกิจกรรม
ดังน้ี 

กิจกรรม  7 ส. และการพฒันาอาคารสถานที่ ทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน 
บานพักรับรอง พ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคาร และอาคารสํานักงาน 
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กิจกรรมปลกูตนไมและการพัฒนาสภาพภูมิทัศนบริเวณหนาหาดประพาส  โดยตัด 
แตงกิ่งตนไมบริเวณแนวถนนหนาหาดประพาส พ้ืนที่แปลงปลูกปาชายหาด พ้ืนที่โดยรอบอนุสรณสถาน
ความสูญเสียจากสึนามิ กําจัดวัชพืช และทําความสะอาดทั้งแนวถนนและหาดประพาส  พรอมปลูกตนไม
ปาชายหาดบริเวณหาดประพาสจํานวน 500 ตน 

อ่ืน ๆ กิจกรรมแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ วันปลูกปาตนไม มก. ครั้งที่ 1 ซ่ึงจัดขึ้นใน 
ภาคบาย ประกอบดวยการแขงกีฬาพื้นบาน แขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไมเกิน 14 ป โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคลากรของสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน  
กับหนวยงานราชการ ชุมชน และเยาวชนบริเวณใกลเคียงสถานีวิจัยฯ  
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร      มีบคุลากรเขารวมงาน จํานวน 200 คน  ใชงบประมาณ
เปนเงิน 13,000.-บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี      
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร และบริเวณโรงงานผลิต 1, 2 ทําความสะอาดหองครัว/หองจัดเลี้ยง/หองจําหนาย
อาหารของหองอาหารสหโภชน ทําความสะอาดหองทํางานของแตละหนวยงาน/แตละฝาย ดําเนิน
กิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 
  การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไม และกําจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่โดยรอบ   
อาคาร  ทําการปรับพ้ืนที่ปูอิฐระหวางหองอาหารสหโภชนและหองจําหนายผลิตภัณฑ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารณฑอาหารณฑอาหาร   
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      มีบุคลากรรวมงาน
จํานวน 79 คน ประกอบดวย นิสิต 26 คน และบุคลากร 53 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 8,962 บาท โดย
มีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. .  ดําเนินการทําความสะอาดภายในอาคาร อาทิ หองทํางาน หองปฏิบัติการวิจัย 
หองอาหาร หองน้ํา เปนตน และสํารวจพสัดุที่ไมจําเปนเพ่ือดําเนินการจําหนายตามระเบียบพัสดุ 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ดําเนินกิจกรรมปลูกตนไมมงคล คือ ตนราชพฤกษ 
และ ตนพะยอม โดยทานที่ปรึกษาสถาบนัผลิตผลเกษตรฯ จํานวน 2 ตน สําหรับบุคลากรของสถาบันฯ 
ไดรวมแรงรวมใจสรางสามัคคี มีการตัดแตงกิ่งไม กําจัดวัชพืช จัดเกบ็เศษวสัดุตาง ๆ ปลูกตนไม จัด
สวนหยอมหนาปายชื่อสถาบันฯ และบํารงุรักษาตนไม บริเวณรอบอาคารปฏิบตัิการวิจัยกลาง เพ่ือให
เกิดความสวยงาม สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะ ขอสนับสนุนหนวยจัดเก็บขยะ เศษวัสดุ และเศษกิ่งไม โดยขอใหมา
จัดเกบ็ในชวงปฏิบัติงานกอนเที่ยง เน่ืองจากบุคลากรที่มีรวมโครงการยังปฏิบัติงานอยู จะไดชวยกันขน
ขยะดังกลาว ทําใหไมเปนภาระของเจาหนาที่สวนกลาง 

  

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตร
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สถาบัสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรนคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร      มีบุคลากรรวมงาน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม 
ดังน้ี 

สํานักงานเลขานุการ และศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร  มีผูเขารวมงาน จํานวน 25 คน 
ประกอบดวย บุคลากรสํานกังานเลขานุการ 15 คน และบุคลากรศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร 10 คน โดย
มีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองทํางาน หองสมุด หองเก็บของ เช็ดทําความสะอาดกระจกประตู 
หนาตาง และหองน้ํา ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานทีท่ํางาน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถโดยการกวาด   
เก็บขยะ และลางทําความสะอาดพื้นที่บริเวณลาดจอดรถ กวาดเศษใบไมแหง ตัดแตงกิ่งไมบริเวณรอบ
อาคาร 
 ขอคิดเห็นเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนนุอาหารกลองใหแกบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สถาบันคนควาและพัฒสถาบันคนควาและพัฒสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรนาระบบนิเวศเกษตรนาระบบนิเวศเกษตร   
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สถานีวิจัยกาญจนบุรี มีผูเขารวม จํานวน 15 คน ประกอบดวยเจาหนาที่ 3 คน และบุคลากร 12 

คน ใช งบประมาณ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 
 กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที่ ทําความสะอาดภายในอาคาร,บริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคารสํานักงาน 
 การพัฒนาบริเวณ สถานวีิจัยฯทําการตดัแตงกิ่งไมบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตัดหญารอบอาคาร
และตามแนวถนนภายในสถานีวิจัยกาญจนบุรี 

การปลูกตนไม สถานีวิจัยกาญจนบุรีรวมกันปลูกไผจํานวน 43 ตน รวมทั้งหมด 22 สายพันธุ
เพ่ือเปนการรวบรวมสายพนัธุไผไวศึกษาตอไป 
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      สถานีวิจัยดอยปุย  บุคลากรของสถานีวิจัยดอยปุยและบุคลากรจากหนวยงานใกลเคียง ได
รวมกัน พัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551  ณ สถานีวิจัยดอยปุย   เม่ือวันเสารที่ 21  มิถุนายน  
พ.ศ. 2551 จํานวน  40 คน   ใชงบประมาณ 2,969 บาท นําโดย นายวรวิทย    ยี่สวัสดิ์   นักวิจัย 
(ชํานาญการ)  และไดแตงกายดวยเสื้อสีเหลือง  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส สมเด็จ พระ
เจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา โดย
พรอมเพรียงกัน   
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สถานีวิจัยสทิธิพรกฤดากร (วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2551)  มีผูเขารวมกิจกรรม  
จํานวน 23 คน ประกอบดวย เจาหนาที่สถานีฯ 6 คน คนงาน จํานวน 17 คน  
 กิจกรรม 5 ส. และการพฒันาอาคารสถานที่  ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีฯ 
 การปลูกตนไมและตัดแตงก่ิงไม บรเิวณดานหนาอาคารสํานักงาน และดานหนาสถานีฯ  
ตนไมที่ปลูก คือ ตนชาดัด จํานวน  439   ตน ตนจันผา จํานวน 6 ตน ตนปลง จํานวน 2 ตน  
ตนสิบสองปนนา จํานวน 2 ตน  และตนเข็ม  จํานวน 332 ตน  
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สถานีวิจัยเพชรบูรณ (28-30 มิถุนายน 2551) ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,000 บาท 
1. แปลงทดลองบานเข็กนอย ต.เข็กนอย อ.เขาคอ วันที่ 28 มิถุนายน 2551 มีผูเขารวม

กิจกรรม 28 คน ไดแกบุคลากรสถานี 24 คน นักศึกษาฝกงาน 4 คน 
  กิจกรรม 5 ส. และพัฒนาอาคารสถานที่ ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่สถาน ี
  ตัดแตงก่ิงไมผล ไมประดับและปรบัปรุงภูมิทัศนหนาอาคารสํานักงาน ทางเขาสถานีฯ 
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2. แปลงทดลองบานหวยน้ําขาว ต.เขก็นอย อ.เขาคอ (หาง15 กม.จากแปลง1)   
วันที่ 29 มิถุนายน 2551 มีผูเขารวมกิจกรรม 28 คน ไดแกบุคลากรสถานี 24 คน นักศึกษาฝกงาน 4 คน 
 กิจกรรม 5 ส. และพัฒนาอาคารสถานที่  พัฒนา ทําความสะอาดบริเวณพื้นทีส่ถานีและ
ปรับปรุงภูมิทศันหนาแปลงสถานีฯ 
 การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ  ปลกูตนหญาแฝก  50,000 ตน ตามแนวระดบัในแปลงพื้นที่
ภูเขา ปลูกไมยืนตนบนพื้นที่ภูเขา 1,000 ตน และตัดหญาในแปลงไมผล 
 

    
 

    
 

    
 

3. แปลงทดลองบานทับเบกิ  ต.วังบาล อ.หลมเกา (หาง75 กม.จากแปลง1) วันที ่30 
มิถุนายน 2551 มีผูเขารวมกิจกรรม 28 คน ไดแกบุคลากรสถานี 24 คน นักศึกษาฝกงาน 4 คน 
 กิจกรรม 5 ส. และพัฒนาอาคารสถานที่  พัฒนา ทําความสะอาดบริเวณพื้นทีส่ถานีและ
ปรับปรุงภูมิทศันหนาแปลงสถานีฯ 
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 การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ  ปลกูตนซากุระดอย (พญาเสือโครง) 500 ตน ในแปลง 
ปลูกไผหวาน 300  ตน ตัดแตงไมผลไดแก แปลงมะคาเดเมีย พลับ และตัดหญาทาํความสะอาดในแปลง
ไมดอก (คาลาลิลลี่)  
 

   
 

   
 

   
 

เราชาวสถานีวิจัยเพชรบูรณ สามัคคี รวมแรง รวมพลัง รวมปรับปรงุและพัฒนา 
สถานีของ มก.ใหมีความสวยงาม 
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สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ      มีผูเขารวมงาน จํานวน 11 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ และบุคลากรสถาบัน จํานวน 10 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 1,874 บาท โดยรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม มีดังนี้ 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในสํานักงาน 
ประกอบดวย หองผูอํานวยการ หองสํานักงาน หองศูนยสารสนเทศสหกรณ หองครัว บริเวณรอบ
สํานักงาน และระเบียงชั้น 2 ของอาคาร โดยมีการจัดเก็บอุปกรณและเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอย 
ปดฝุนบริเวณหลังตู เช็ดกระจก กวาดและถูพ้ืน 

การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ  ปลูกตนหมากเหลืองลงกระถาง จํานวน 4 กระถาง มีการ
ตัดแตงกิ่งตนหมากเหลือง และจัดวางไวบริเวณระเบียง ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ทําความสะอาด
ภายในชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา โดยการจัดเก็บขยะ กวาดพื้น และเช็ดกระจก  
 

    

  

      
 

สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร       ผูเขารวมงาน  จํานวน   9  คน  
ประกอบดวย  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  และบุคลากร  8  คน  ใชงบประมาณรวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  1,400.-  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่  ทําความสะอาดภายในและภายนอก 
สํานักงาน ไดแก ปดกวาด เช็ด  ถูและขัดพื้น  เช็ดกระจกภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสารและสถานที่
ทํางานใหเหมาะสมและสวยงาม  ทําความสะอาด และจัดสํานักงานใหสะอาดและเรียบรอย 

ขอคิดเห็นเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคาใชจายใหหนวยงานตามความเหมาะสม 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร   
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สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัยสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย      ไดเขารวมงานกับคณะวศิวกรรมศาสตร มีบุคลากรรวมงาน 
จํานวน 2 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองน้ํา หองทํางาน ดําเนนิกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน     

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ตัดแตงกิ่งไมบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร กําจัดวัชพืช
บริเวณรอบอาคาร ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณพื้นที่โดยรอบ  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    สําหรับป 2551 มหาวิทยาลยัไดมีการประชาสัมพันธที่ดีมาก และเห็น
วาควรสนับสนุนโครงการนี้ตอไป เพ่ือสรางความสามคัคี และเปนการสรางจิตสํานึกบุคลากรและนิสิตให
รักสถานที่การศึกษาและสถานที่ทํางานของตน 

   
 

   
 

   

สถาบันวิศวสถาบันวิศวสถาบันวิศวกรรมปองกันอคัคีภัยกรรมปองกันอคัคีภัยกรรมปองกันอคัคีภัย
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||  

  
  
  
ศูนยการศึกษานานาชาติศูนยการศึกษานานาชาติ      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 25 คน ประกอบดวย นิสิตชาวตางชาติ จํานวน 
16 คน และบคุลากร จํานวน 9 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและกการพฒันาอาคารและสถานที่ารพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในตัวอาคาร พ้ืนที่
โดยรอบอาคาร หองสํานักงาน หองน้ําและหอพักนิสิตตางชาติ บริเวณ ชั้น 4 – 5 ดําเนินกิจกรรม 7 ส. 
ในสถานที่ทํางาน และบริเวณโดยรอบของศูนยการศึกษานานาชาต ิ

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  บุคลากรของศูนยการศึกษานานาชาติและนิสติตางชาติ
รวมกันปลูกตนราชพฤกษ ในบริเวณหนาอาคารศูนยกจิกรรม พรอมทั้งทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
อาคารศูนยการศึกษานานาชาติ โดยการเก็บขยะ กําจัดวัชพืช และเศษใบไมแหง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ     มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากร และนิสิตมี
การเขารวมกจิกรรมมากยิ่งขึ้น 

  

                
      

            
  
  
  

ศูนยการศึกษานานาชาติศูนยการศึกษานานาชาติศูนยการศึกษานานาชาติ
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ศูนยนานาชาติสิรินธรเพือ่การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีศูนยนานาชาติสิรินธรเพือ่การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 10 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน 9,133 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารแลการพฒันาอาคารและสถานที่ะสถานที่      มีการทําความสะอาดสํานักงานและ
บริเวณโถงทางเดิน มีการจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู พรอมที่จะสืบคนหาไดสะดวก ทําความสะอาด
บริเวณสวนลานจัดเลี้ยงกลางแจง จัดแจกันพลูดางในบริเวณสํานักงาน นําขยะไปทิ้งในบริเวณจุดทิ้งขยะ 
และเปลี่ยนวสัดุ(หองน้ํา) ใหม มาทดแทนวัสดุที่ชํารุด ปรับปรุงพ้ืนที่ในสํานักงานโดยการจัดโตะทํางาน 
โตะประชุมใหม เพ่ือใหไดสัดสวนที่ลงตัวและสามารถปฏิบัติงานไดสะดวก      

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ยายตนไมขนาดใหญ ไดแก ตนไทร จํานวน 2 ตน ลง
ดิน บริเวณสวนหลังอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ ตัดและตกแตงกิ่งตนไมในบริเวณใหเปนระเบยีบ ปลูก
ตนไมเพ่ิมและถอนตนไมทีต่ายแลวหรือวัชพืช  ซ้ือตนไมและกระถางเพิ่ม เปลี่ยนกระถางตนไมเพ่ือให
เหมาะสม ใสดินและปุยเพ่ิมในกระถางทกุใบ เจาะสกดัวางทอเพ่ิมทางระบายน้ํา และทําความสะอาด
บริเวณสวนลานจัดเลี้ยงกลางแจง   

   
 

   
 

   

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
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ศูนยผลิตภัณฑนมศูนยผลิตภัณฑนม      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 25 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 4,376 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และและการพฒันาอาคารและสถานที่การพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองทํางานและหองน้ํา 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ทําความสะอาด ทําลายวัชพืชในบริเวณปายศูนย
ผลิตภัณฑนม และบริเวณสวนหยอมหนาศูนย ทําความสะอาดบอบําบัดน้ําเสียเอาวัชพืชขึ้นจากบอ และ
บริเวณรอบ ๆ บอ ตัดและตกแตงตนไมโดยรอบบอบําบัดน้ําเสียใหเปนที่พักผอนได 

อ่ืนๆอ่ืนๆ      นําผลติภัณฑนม มอบใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่รวมงาน จํานวน 1,500 ถุง 
 

    
  

       
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนม
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา ณ บริเวณอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ  ประกอบดวย 
 

ชื่อพันธุไม ชื่อผูปลูก ตําแหนง 
1. ผักเฮือด นายปราโมทย  ไมกลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ผศ.จงกล แกนเพ่ิม ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
 ดร.ดํารงค ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร 
2. ผักเฮือด รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 นายปราโมทย  ไมกลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. มะฮอกกานีใบใหญ รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑติวทิยาลัย 
4. มะฮอกกานีใบใหญ ผศ.ดร.นุชนาถ ม่ังคั่ง รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 
5. มะฮอกกานีใบใหญ รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
 ศ.ดร.เกษม จันทรแกว คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
6. มะฮอกกานีใบใหญ รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน รองประธานสภาขาราชการคนที่ 1  
7. มะฮอกกานีใบใหญ รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 
 รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน รองประธานสภาขาราชการคนที่ 1  
8 มะฮอกกานีใบใหญ บุคลากรสํานกังานตรวจสอบภายใน  
 นางวรรณา  บุญมี นักตรวจสอบภายใน 
 นางสาวกรวรรณ  ตันนิติไพศาล นักตรวจสอบภายใน 
 นางทัศรียา มลมิตร นักตรวจสอบภายใน 
9. มะฮอกกานีใบใหญ บุคลากรสํานกังานตรวจสอบภายใน  
 นางสาวภิญลดา  หวังแกว เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
 นางสาวภัทรพิรญาณ  จิราทิวัฒนากุล นักตรวจสอบภายใน 
 นายนภัสรพี  ทววีิโรตมกิตต ิ นักตรวจสอบภายใน 
10. มะฮอกกานีใบใหญ นางวรพร อรามรักษ ผูชวยอธิการบดี 
11. มะฮอกกานีใบใหญ ผศ.วิโรจน เวชชะ ประธานสภาขาราชการ มก. 

 
 
 

รายชื่อผูปลูกตนไมรายชื่อผูปลูกตนไมรายชื่อผูปลูกตนไม



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี                              82

 
ชื่อพันธุไม ชื่อผูปลูก ตําแหนง 

12. ลั่นทม รศ.ดร.สุมาลี บุญมา ผูชวยอธิการบดีฝายวชิาการ 
13. ลั่นทม นางวรพร อรามรักษ ผูชวยอธิการบดี 
14. ลั่นทม นางวรพร อรามรักษ ผูชวยอธิการบดี 
15. ลั่นทม บุคลากรสภาขาราชการ มก.  
16. ลั่นทม นายชวลิต วทิยานารถไพศาล เลขาธิการสภาขาราชการ 
17. ประดูปา อาจารยเปร่ืองบุญ จักกะพาก รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

18. ประดูปา ผศ.จงกล แกนเพ่ิม ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
 นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

19. ประดูปา อาจารย สุวิช บุตรสวุรรณ รองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ  
(คณะศึกษาศาสตร) 

 ศ.ดร.เกษม จันทรแกว คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
20. นนทรี ผูบริหารและผูแทนนิสิต KU 68  
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ชื่อวิทยาศาสตร :  Focus  lacor  Ham. 
ชื่อวงศ  :  Moraceae 
ชื่ออ่ืนๆ  :  ชือ่ทองถิ่นภาคเหนือเรียก ผักเฮือด ผักฮ้ี  ผักเลือด 
ภาคกลางเรียกผักเลียบ ผักเลือด 

ลักษณะทัว่ไป :  ผักเฮือดเปนพันธุไมพ้ืนเมืองของไทยพบทัว่ไป
ในปาเต็งรังและปาเบญจพรรณเปนไมยืนตน ผลัดใบขนาดใหญ 
สูง 10 -20 เมตร แตกกิ่งกานสาขามากมาย   

ใบ  :  เปนใบเดี่ยวเรียงสลบัเปนกระจุกบริเวณปลายกิ่ง แผนใบ
ขนาด 4-8 x 10-12 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ผิว
ใบมัน ใบออนมีสีแดงมีหูใบหุมอยูและจะหลุดรวงไปภายหลัง   
สีของใบเม่ือแรกเริ่มผลิจะเปนสีแดงสดหรือสีแดงเลือดหมูและจะ
เปลี่ยนเปนสีเขียวเม่ือใบแก แตกยอดเพียงปละ 1 ครั้ง ระหวาง
ชวงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ โดยใบแกจะผลดัใบพรอม
กันทั้งตน  หลงัผลัดใบจะแตกยอดออนขึ้นพรอมกัน 
ลําตน  :  ผิวลําตนเรียบ สีเทาหรือเทาออกน้ําตาล มีรากใหญที่
โคน ตนและมีรากอากาศงอกพันโอบลอมลําตนดวยทุกสวนของ
ตนมีนํ้ายางสีขาว 
ดอก  :  มีลักษณะดอกแบบชอ syconium เกิดตามกิ่งยอย ออก
ดอกชวงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 
ผล  :  มีลักษณะเปนผลรวม  multiple fruit  รูปรางกลมสีขาว
คลายผลมะเดื่อ 

 
 

 
 

 
 

 

ประโยชน  :  ยอดออนนําไปปรุงเปนอาหาร มีรสชาติออกทาง
เปร้ียวๆ มันๆ  ภาคเหนือนิยมนํามาประกอบอาหารพื้นเมือง 
โดยจะนําผักเฮือดมาแกงและยํา เปนเมนูอาหารที่นิยมและขึ้นชื่อ 
นอกจากนี้แลวยอดและใบออนยังสามารถลวกจิ้มกับนํ้าพริก 

ผักเฮอืด



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี                              84

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร :   Pterocarpus  macrocarpus  Kurz 
ชื่อวงศ  :  Leguminosae 
ชื่อสามัญ  :  Burmese ebony , Burma pradouk , Nara 
ชื่ออ่ืนๆ  :  จิต็อก  ฉะนอง ดู ดูปา ตะเลอ ประดู ประดูเสน 
ลักษณะทัว่ไป :  ไมตนขนาดใหญ สูง 30 เมตร ผลัดใบเรือน
ยอดรูปกรวยหรือรูปไข  เปลือกนอกหนาสีนํ้าตาลอมเทาแตก
หยาบๆ เปนรองลึก 

ใบ  :  ใบแบบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เรียงสลบัใบ  ใบยอย 
7-9 ใบ  ใบรูปขอบขนานแกนรูปไขกวาง 4-5 เซนติเมตร  ยาว 
6-10 เซนติเมตร. ปลายใบแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ    
เสนแขนงใบละขาง  11-17 เสน  กานใบยาว  3-5  มม.   
ดอก  :  สีเหลืองมีกลิ่นหอม  ออกเปนชอแบชอกระจะตามซอก
ใบใกลปลายกิง่  กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูปถวย  มีขน  กลีบ
ดอกรูปดอกถั่งแยกเปน 5  แฉก  ดอกบานเต็มที่กวาง 5-8 มม. 
ระยะการเปนดอก-ผล    ดอก  เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม   
ผล  เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
ผล  :  ผลเปนฝกแหง  ทรงกลมแบน   มีปกลอมรอบ 4-6 
เซนติเมตร มีขนตกคลุมทัว่ไปมี 1 เมล็ดตอผล 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ประโยชน  :  ใบพอกบาดแผล  แกผดผื่นคัน  เปลือกตนแก
ทองเสียและใหนํ้าฝาดสีนํ้าตาล  ใชยอมผา 
 

 

ประดูปา



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี                              85

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร :   Swietenia macrophylla King. 
ชื่อวงศ  :  Meliaceae 
ชื่อสามัญ  :  Broad Leaf Mahogany, False Mahogany, 
Honduras Mahogany 
ชื่ออ่ืนๆ  :  - 
ลักษณะทัว่ไป :  ไมตนผลดัใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ  สูง 
15-25 เมตร เปลือกตนสีนํ้าตาลเขมปนดํา 
ใบ  :  ใบเรียงตรงขาม ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู 
ใบยอยรูปวงรีเบี้ยว 3-6 คู กวาง 2.5-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. โคน
ใบแหลม ปลายใบแหลม ใบคอนขางหนา สีเขียวเขม ใตใบสีออน 
ดอก  :  ดอกชอยาว 10-15 ซม. ออกที่ซอกใบใกลปลายกิ่ง กลีบ
ดอกสีเหลืองออนหรือเหลืองแกมเขียว กลบีดอก 5 กลีบ ปลาย
มน เม่ือบานเสนผานศูนยกลาง 0.7-1.2 ซม. เกสรเพศผู 10 อัน 
ปลายเกสรเพศเมียกวางแบน 
ผล  :  ผลแหงแตกจากโคนเปน 5 พู รูปไข กวาง 7.5-12.0 ซม. 
ยาว 11-17 ซม. เปลือกหนาแข็ง เมล็ดมีสีนํ้าตาล มีปก 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ประโยชน  :  ใชงานดานภูมิทัศน 

มะฮอกกานีใบใหญ
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ชื่อวิทยาศาสตร :    Peltophorum pterocarpum (DC.) 
Backer. ex K. Heyne 

ชื่อวงศ  :   LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามัญ :Yellow flame tree, Copper Pod ,  Yellow poincina 
ชื่ออ่ืนๆ  :  กะถินปา กระถินแดง  สารเงนิ  
ลักษณะทัว่ไป : ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 8-20 เมตร 
ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไขเปลือกสีเทาออนคอนขาง
เรียบหรือแตกเปนสะเกด็เล็กๆ ตามกิ่งกานออนมีขนสีน้ําตาลแดง 
พบตามปาเบญจพรรณและปาดิบทั่วประเทศ  พบมากตามปา
ชายหาด 
ใบ  :  เปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียนเวยีนสลับชอใบ
หลักยาว 20-30 ซม. ชอแขนงใบยอยเรียงตรงขาม 9-16 คู ใบรูปไข
แกมรูปขอบขนาน กวาง 3-7 มม. ยาว 10-18 มม. ปลายใบมนเวาเขา
เล็กนอย โคนใบเบี้ยว เสนแขนงใบขางละ 6-9 เสน หใูบเปนเสน
และรวงงาย กานใบยอยส้ัน  กานชอใบยาว 5-7 ซม. 
ดอก  :  สีเหลือง มีกลิ่นหอมออนๆ  ออกเปนชอแบบชอกระจะที่
ซอกใบใกลปลายกิ่งและปลายกิ่งชอดอก ยาว 20-30 ซม. กลีบ
เลี้ยง 5 กลีบ ดานนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข  ดอกบาน
เต็มที่กวาง 1.6-1.8 ซม. ออกดอก มกราคม-มีนาคม 
ผล  :  ผลแหงแกไมแตก ออกเปนฝกแบนรีๆ ปลายและโคนผล
สอบแหลม สีน้ําตาลอมมวง เมื่อแกจดัเปนสีน้ําตาลดํา กวาง 2-2.5 
ซม. ยาว 5-12 ซม. เมล็ดเรียงตามยาวของฝก มี 1-4 เมล็ดตอฝก 
ผล เมษายน-มิถุนายน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ประโยชน  :  ใชงานดานภูมิทัศน  ใชปลูกประดับ  นยิมปลูก
ทั่วไปเพราะดอกสวยและเลีย้งดูงาย  เปลือกตนขับโลหิต  ละลาย
เสมหะ  แกทองรวงหรือบิด  ยาฝาดสมาน  แกไข  เปลือกใหสี
น้ําตาลแดงใชพิมพผาปาเตะ ยอมอวนและแห 
 

นนทรี
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ชื่อวิทยาศาสตร :   Plumeria sp. 
ชื่อวงศ  :  Apocynaceae 
ชื่อสามัญ  :  Frangipani , Pagoda tree, Temple tree 

ลักษณะทัว่ไป :  ลั่นทมมถีิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกา พบใน
บริเวณพื้นทีต่ัง้แตประเทศเม็กซิโกตอนใตถึงตอนเหนอืของทวีป
อเมริกา โดยเฉพาะหมูเกาะทะเลแคริบเบยีน  ลั่นทมเปนไมยืน
ตน มีขนาดตัง้แตพุมเตี้ยแคระสูงประมาณ 0.9-1.2 เมตร จนถึง
ตนที่สูงมาก อาจสูงถึง 12 เมตร ลําตนแตกกิ่งกานสาขาและพุม
ใบสวยงาม มีนํ้ายางสีขาวขน เปนไมผลัดที่สลัดใบในฤดูแลง
กอนที่จะผลิดอกและผลิใบรุนใหม กิ่งที่ยังไมแกมีสีเขียว ออนนุม 
ดูเกือบจะอวบน้ํา กิ่งแกมีสีเทามีรอยตะปุมตะปา กิ่งไมสามารถ
ทานน้ําหนักได กิ่งเปราะ เปลือกลําตนหนา ตนที่โตเตม็ที่แลวจะ
พัฒนาจนกระทั่งมีความแขง็แรงมากขึ้น 
ใบ  :  เปนใบเดี่ยว มีการเรยีงตัวแบบสลบัและหนาแนนใกล
ปลายกิ่ง มีลักษณะแตกตางกันไปทั้งรูปราง ขนาด สี และความ
หนาแนน โดยทั่วไป ใบจะหนา เหนียวแข็ง และมีสีตั้งแตสีเขยีว
ออนถึงสีเขียวเขม มีเสนกลางใบแตกสาขาออกไปคลายขนนก 
ขนาดใบแตกตางกันชอดอก  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ดอก  : ดอกจะผลิออกมาจากปลายยอดเหนือใบ เห็นเปนชอ
ดอกใหญสวยงาม แตก็มีบางชนิดที่ออกชอดอกระหวางใบ หรือ
ใตใบ บางชนดิหอยลงบางชนิดตั้งขึ้น ในหนึ่งชอจะมีดอกบาน
พรอมกัน 10 – 30 ดอก บางตนที่มีความสมบูรณเต็มทีอ่าจมี
ดอกมากกวา 100 ดอก ตอ 1 ชอ ออกดอกประมาณเดือน
กุมภาพันธ - เดือนเมษายน  บางพันธุสามารถออกดอกไดตลอด
ทั้งป  โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญถึงกลาง ยกเวนบางพนัธุที่มี
ขนาดเล็ก กลบีดอกมี 5 กลบี เกสรตวัผู เกสรตัวเมีย อยูลึกเขา
ไปขางใน ดอกมีลักษณะคลายทอ ทําใหมองไมเห็นเกสรตัวผูและ
เกสรตวัเมีย โดยจะมีเกสรตวัผู 5 อัน อยูที่โคนกานดอก สวน
เกสรตวัเมียอยูลึกลงไปในกานดอก เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย
บานไมพรอมกัน ยากตอการผสมตัวเอง  

ลั่นทม
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ผล  :  มีลักษณะคลายกับฝกตนชวนชม ฝกออนสีจะมีสีเขียวเม่ือ
แกฝกจะมีสีแดงถึงดํา 

 
 

 

ประโยชน  : 
1.ใชในการจัดสวน ตกแตงภูมิทัศน พันธุที่ครองความนิยมอยูคือ 
“พันธุขาวพวง” ที่เปนพันธุด้ังเดิม ที่สงกลิ่นหอมเฉพาะตัวทั้งยัง
สามารถออกดอกตลอดป   
2.ลั่นทมยังมีสรรพคุณเปน “ยาสมุนไพร” ดวย  
   ตน = ใชปรุงเปนยารักษาโรคลําไสพิการของมา 
   ใบ = ใบแหงชงน้ํารอนด่ืมรักษาโรคหอบหืด ใบสดลนไฟ
ประคบรอนแกปวดบวม 
   เปลือกราก = เปนยารักษาโรคหนองใน ยาถาย แกโรคไขขอ
อักเสบ ขับลม 
   เปลือกตน = ตมเปนยาถาย ขับระดู แกไข แกโรคโกโนเรีย 
หรือผสมกับนํ้ามันมะพราว-ขาว-มันเนยเปนยาแกทองเดิน ยา
ถาย ขับปสสาวะ 
   ดอก = ใชทําธูป ใชผสมกับพลูเปนยาแกไข แกไขมาลาเรีย 
   เน้ือไม = เปนยาแกไอ ยาถาย ขับพยาธ ิ 
   ยางจากตน = เปนยาถาย รักษาโรคไขขออักเสบ ใชผสมกับ
ไมจันทนและการบูรเปนยาแกคัน แกปวดฟน 
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2550 ไดรับการสนับสนุน    
รถบรรทุก รถขุด รถขยะแบบอัด นมสด ปุย ขาวโพด และผลไม จากหนวยงานตางๆ ดังน้ี 
 

 สถาบันอินทรีจันทรสถติยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร  สนับสนุนขาวโพด 
จํานวน 2,500 ฝก 

 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนุนเงินซื้อผลไม เปนเงิน 2,000 บาท 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนนุเงินซ้ือผลไม  

เปนเงิน 20,000 บาท 
 คุณไพบลูย รัตนาภรณชัย บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จํากัด (มหาชน) สนับสนุนปุยเคมี         

จํานวน  2,000 กิโลกรัม 
 รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน โดยศูนยผลิตภัณฑนม สนับสนุนนมสด  

จํานวน 1,000 ถุง  
           สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร. ใหการสนับสนนุรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก 
รถบรรทุกเททาย  จํานวน 6 คัน   และรถแบคโฮลลอยาง จํานวน 1 คัน    
           สํานักงานเขตบางเขน ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถบรรทุกเททาย  
จํานวน 2 คัน   และรถอัดขยะขนาด 5 ตนั จํานวน 2 คัน    
           สํานักงานเขตจตุจักร ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถอัดขยะขนาด 5 ตัน  
จํานวน 5 คัน    
           สํานักงานเขตหลักสี่ ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถบรรทุกเททาย 
จํานวน 1 คัน    

 ศูนยเครือ่งมือกล ศูนยเครื่องมือกล สํานักงานกอสรางและบูรณะ ใหการสนับสนุน 
รถพรอมเจาหนาที่ ไดแก รถแบคโฮล (แบบตักหนา-หลัง)  จํานวน 2 คัน และรถแบคโฮลลอยาง 
จํานวน 1 คัน    

 สถานีบรกิารน้ํามันสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร ใหความรวมมือเปดบริการจําหนาย 
นํ้ามัน ในวันพัฒนาและปลกูตนไม ในวันที่  21 มิถุนายน 2551 

 นอกจากนั้นบริจาคผานหนวยงาน คณะ / สํานัก / สถาบัน โดยตรง 
 งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความอนุเคราะหภาพกิจกรรม 

 
 

รายนามผูการสนับสนุนรายนามผูการสนับสนุนรายนามผูการสนับสนุน



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สรุปผลสรุปผลกิจกรรม กิจกรรม FFRREESSHHYY  DDAAYY  22000088  
นิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประจําป ประจําป 25512551  
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นิสิตรุนพี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดกิจกรรมรับนองใหมแบบสรางสรรค  ปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมกาวสูร้ัวนนทรีดวยการทําบุญตักบาตรมหาสังฆทานแดพระสงฆ 1,111 
รูป  รวมใจปฏิญาณตนในการรับนองปลอดเหลา   และสรางชุมชนใหเปนสีเขียวกับกิจกรรม
พัฒนาและปลูกตนไม   
  

นายธํารงค  จันทรสวาง ( อ๊ิบ) นายกองคการบริหาร องคการนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร กลาววา งานประเพณีรับนองใหม  เค ยู รุน 68 “เฟรชชี่เดย  เฟรชชี่ไนท” เปนงานที่รุน
พ่ีตั้งใจจัดขึ้นเพ่ือแสดงความยินดีและตอนรับนองใหมทุกคน  โดยจัดรวมกับมหาวิทยาลัยในงานวัน
พัฒนาและปลูกตนไมประจําปของมหาวิทยาลัย  สําหรับรูปแบบของงานรับนองใหมในปน้ีจะมีแนวคิด
หลักคือ การสรางคุณธรรมใหเกิดในใจของนิสิตทุกคน  โดยการผสมผสานหลักธรรมะและกิจกรรมรับ
นองเขาดวยกัน  และที่สําคัญคือนิสิตจะตองรวมกันปฏิญาณตนตอพระภิกษุสงฆ คณะผูบริหาร  และ
นิสิตรุนพ่ี  วาจะดําเนินกิจกรรมการรับนองอยางปลอดสุรา  ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของสุราที่จะเกิด
กับตนเองและผูอ่ืน  โดยกิจกรรมรับนองใหม เค ยู 68 น้ี  แบงออกเปน 2  ภาค คือ   ภาคเชาเปน
กิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 1,111 รูป  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ   เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   จากนั้นนิสิตใหมทุก
คนจะเขารวมสักการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย เพ่ือกราบขอพรและฝากตัวเปนศิษย   รวมกันปลูก
ตนไมนนทรีประจํารุน เค ยู 68  ณ บริเวณสนามหญา หนาอาคารศูนยเรียนรวม 3  และแยกยายกันรวม
กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย   สวนภาคบายนิสิตใหมทุกคนเขารับ
เหรียญประจํารุน เค ยู 68  จากอธิการบดีและคณะผูบริหาร  และหลังจากนั้นก็เขาสูกิจกรรมในชวงเฟรช
ชี่ไนท  ซ่ึงประกอบดวยการแสดงจากชมรมและสโมสรนิสิตคณะตาง ๆ  การประกวดเฟรชชี่บอย  แอนด  
เกิรล และการแสดงคอนเสิรต จาก ซ้ีด เอ็ฟ เอ็ม 97.5 

 

นายสุเทพ  ศิริเมธานนท (ฉอน) ประธานชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กลาววา งานในสวนของการจัดกิจกรรมรับนองใหมที่ชมรมพุทธศาสตรรับผิดชอบก็คือ  พิธีทําบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆจํานวน 1,111 รูป เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ    เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  และนําปจจัยไทยธรรมและ

บันทึกประวัติศาสตร
นิสิต มก. รุนพี่จัดงานรับนองมิติใหม 

“เกษตรสูสังคม สังคมสูเกษตร” 
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ขาวสารอาหารแหงสวนหนึ่ง  ถวายแดคณะสงฆ 266 วัด  ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต    ซ่ึงเปน
กิจกรรมหลักของการรับนองใหมในปน้ี  เน่ืองจากทางองคการบริหาร องคการนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ไดประชุมหารือกับองคกรนิสิตที่เกี่ยวของและไดมติวาแนวคิดหลักของการรับนองคร้ังนี้
ก็คือ  “เกษตรสูสังคม  และ  สังคมสูเกษตร”  เปนการสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นในใจของนิสิต  และ
พยายามใหนิสิตไดออกไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย  และในทางกลับกันก็
จะตองดึงชุมชนเขามามีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยดวย  สําหรับการวางแผนและเตรียมงานก็ใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน  โดยมีชมรมสมาธิเพ่ือคุณภาพชีวิต  กลุมพัฒนาศักยภาพ  องคการบริหาร องคการ
นิสิต  สโมสรทั้งหมด  และ อาจารยนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง รองอธิการฝายพัฒนากายภาพ  รวมถึงกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ซ่ึงเขามาชวยใหงานแตละสวนสําเร็จเรียบรอยมากยิ่งขึ้น  และในสวน
ของการนิมนตพระใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไวคือจํานวน 1,111 รูป  ก็ไดรับความรวมมือจากวัดตาง ๆ 
ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี  ในการประสานงานบอกกิจนิมนตไปยังวัดอ่ืน ๆ ทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็วและไดผลตรงตามที่ตั้งใจไว  และที่กําหนดจํานวนพระสงฆไว 1,111 รูป 
น้ัน มีนัยสําคัญวา เพ่ือความเปนหนึ่งเดียวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และตองการใหนองใหม
มีความภาคภูมิใจในศักยภาพของรุนพ่ีที่คงความเปนหน่ึง  สรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติและ
มหาวิทยาลัยทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต   และหลังจากเสร็จพิธีการทําบุญก็ไดมีการสอบถามวัดผล
ความพึงพอใจจากนิสิตใหมและผูเขารวมงาน  พบวาทุกคนตางประทับใจและเห็นวากิจกรรมนี้มี
ประโยชนตอการพัฒนาจิตใจ  แตเน่ืองดวยมีประชาชนจากชุมชนโดยรอบเขามารวมงานดวยจึงควร
เลือกสถานที่ที่สามารถรองรับคนไดมากกวานี้  ซ่ึงโดยรวมแลวในสายตาของทีมงานผูจัด  ผมรูสึกภูมิใจ
ในการทํางานครั้งน้ีมาก  ถือเปนงานประวัติศาสตรครั้งสําคัญของผมและเพื่อน ๆ ซ่ึงก็จะเปนตัวอยางที่ดี
ใหกับรุนนองในการคิดหากิจกรรมที่สรางสรรคสําหรับการรับนองใหมในครั้งตอ ๆ ไปดวย 
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ชื่อกิจกรรม  ตักบาตร freshy 
 

ลักษณะโครงการ โครงการเกา 
 

หนวยงานดาํเนินการ องคการบริหารองคการนิสิต, ชมรมพุทธศาสน, ชมรมสมาธิเพ่ือคุณภาพชีวิต, 
                              กลุมพัฒนาศักยภาพ 
 

วันเวลาที่จดั             วันเสารที่  21 มิถุนายน 2551 เวลา 06.30 – 09.30 น.  
 

ประธานองคกร นายสุเทพ  ศริิเมธานนท เบอรโทรศัพท 0896957200 
 

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร  สุวรรณกุล 
 

จํานวนชัว่โมงกิจกรรม  1  หนวยชั่วโมง 
 

เทียบดานประสบการณ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1  หนวยชัว่โมง 
 

ผูเขารวมโครงการ           อาจารย นิสิต และบุคลากร  จํานวน  7,000 คน  
 

สถานที่จัดกิจกรรม    หอประชุมหนาสระน้ําประตพูหลโยธิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หลักการและเหตุผล  
          เน่ืองดวยโครงการ “วันพัฒนามหาวิทยาลัย” ที่จัดขึ้นโดยองคการบริหารองคการนิสิต ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตใหมไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันในการพัฒนาสถานที่ตางๆ ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ ใหเกิดความสะอาด นาอยู และทําใหนิสิตเกิดความรูสึกรัก และหวงแหนใน
สถาบันการศกึษาของตนนัน้ ชมรมพุทธศาสนไดเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรม “ตักบาตร freshy” 
เพ่ือใหนิสิตใหมไดทําบุญตักบาตร เปนการสรางนิสัยรักการใหขึ้นเปนประจําทุกป 
 สําหรับในปการศึกษา 2551 น้ี ชมรมพุทธศาสน ชมรมสมาธิเพ่ือคุณภาพชีวิต และกลุมพัฒนา
ศักยภาพ มีความคิดเห็นตรงกันวานาจะจัดกิจกรรมตักบาตรพระ 1,111 รูป ขึ้นในวันพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดองคสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร    เพ่ือใหนิสิต อาจารย และบุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสทําบุญกับพระภิกษุสงฆผูเปนเนื้อนาบุญถึง 1,111 รูป ซ่ึงถือเปนโอกาสที่เกิดขึ้น
ไดอยางยากยิ่ง  เพ่ือใหเกิดภาพลักษณทีดี่ในมหาวิทยาลัย จากการรวมมือกันของหนวยงานตางๆ และ
องคกรกิจกรรมของนิสิตทุกฝายที่ชวยกันประสานงานจนเกิดภาพของมหาสังฆทานครั้งใหญที่เกิดขึ้นได
ยากนี้  และเปนโอกาสอันดีที่จะไดรักษาประเพณีการตักบาตรที่ดีงามและเปนเอกลักษณของชาตติอไป 

กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมตักบาตร FFFRRREEESSSHHHYYY
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วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือถวายเปนพระราชกศุลแดองคสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร 
2. เพ่ือใหนิสิต อาจารย และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีโอกาสทําบุญกับ

พระภิกษุสงฆผูเปนเนื้อนาบุญถึง 1,111 รูป ซ่ึงถือเปนโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยางยากยิ่ง   
3. เพ่ือสรางบรรยากาศแหงการให การเสียสละ อันจะเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
4. เพ่ือสืบอายุพระพุทธศาสนาใหวัฒนาสืบไป 
5. เพ่ือสรางคานิยมที่ดีใหกับสังคมระดับวัยรุน และระดับอ่ืนๆที่ไดทราบขาว 
6. เพ่ือนําปจจัยและของตกับาตรที่ไดไปถวายแกวัดตางๆ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือ

เปนกําลังใจตอเหลาพระภิกษุสงฆที่ยืนหยัดมโนปณิธานในการสืบตออายุพระพุทธศาสนาโดยไมหวั่น
เกรงตอภัยอันตรายใดๆ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จัด 
 จัดพิธีตักบาตรและถวายสังฆทานในชวงเชาวันเสารที่ 21 มิถุนายน 2551 ณ หอประชุมหนา 
สระน้ําฝงประตูพหลโยธิน  โดยนิมนตพระสงฆจากวัดตางๆ จํานวน 1,111 รูป เพ่ือมารับสังฆทานในพิธ ี
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. นิสิตมีคุณธรรมเพ่ิมขึ้นในดานความเสยีสละ 
2. สามารถอนุรักษวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามนี้ไว 
3. คณาจารย ขาราชการ นิสิต และประชาชนทั่วไป  ไดมีโอกาสทําบุญใหทาน 
4. ผูที่มารวมงานเกิดความประทับใจ และเกิดเปนคานยิมที่ดีของสังคม 
5. สืบทอดพระพุทธศาสนาใหเจริญพัฒนาถาวรสืบไป  
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กําหนดการ 
พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,111 รูป  

เนื่องในวันพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551 
วันเสารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ บริเวณสระน้ําหนาหอประชุมใหญ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
***************** 

เวลา 06.00 น.  นิสิตแตละคณะมาถึงลานพิธ ี
เวลา 06.20 น.  นิสิตทุกคณะเขาพื้นที่เรียบรอย 

 คณะสงฆพรอม ณ ศูนยกลางพิธี 
เวลา 06.25 น.  สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย 
เวลา 06.35 น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เวลา 06.45 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวรายงาน 
เวลา 06.50 น.  ประธานชมรมพุทธศาสนกลาวแสดงตนเปนพุทธมามกะ  

         และ นายกองคการบริหารองคการนิสิต กลาวคําปฏิญาณตน 
         ในโครงการรับนองปลอดเหลา 

เวลา 07.00 น.  ประธานนํากลาวคําถวายสังฆทาน 
เวลา 07.05 น.  ผูแทนถวายไทยธรรม 
เวลา 07.10 น.  ประธานสงฆกลาวสัมโมฯ และใหพระเปนภาษาบาลี 
เวลา 07.20 น.  คณะสงฆแปรแถว 
เวลา 07.30 น.  คณะสงฆรับบาตร 
เวลา 08.00 น.  เสร็จพิธีตักบาตร 
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คําแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 

( หันทะ มะยัง พุทธธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส) 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 
 เอสาหัง ภันเต ,สุจิระปะรินิพพุตมัป 
ตัง ภะคะวันตัง ,สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 
มัง พุทธมามะกัง, สังโฆ ธาเรตุ 
อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง , สะระณัง คะตัง 

 
 ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป 
ตัง ภะคะวันตัง ,สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 
มัง พุทธมามะกัง, สังโฆ ธาเรตุ 
อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง , สะระณัง คะตัง 
  

ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป 
ตัง ภะคะวันตัง ,สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, 
มัง พุทธมามะกัง, สังโฆ ธาเรตุ 
อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง , สะระณัง คะตัง 
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คําแปล 
คําแสดงตนเปนพทุธมามกะ 

  
ขาแตทานผูเจริญ, ขาพเจาขอถึง, สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา, แมเสด็จดับขันธปริ

นิพพานนานมาแลว, กับทั้งพระธรรม, และพระสงฆวาเปนที่พึ่ง, ขอพระสงฆ, จงจําขาพเจา
ไว,  
เปนพุทธมามกะ, ผูถึงพระรัตนตรัย, วาเปนสรณะ ตลอดชวีิต, ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 
 ขาแตทานผูเจริญ, แมครั้งที่สอง, ขาพเจาขอถึง, สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา, 
แมเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแลว , กับทัง้พระธรรม, และพระสงฆ วาเปนที่พึ่ง, 
ขอพระสงฆ, จงจําขาพเจาไว, เปนพทุธมามกะ, ผูถึงพระรตันตรัย ,วาเปนสรณะ ตลอดชีวติ, 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขาแตทานผูเจริญ, แมครั้งที่สาม, ขาพเจาขอถึง, สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา, 
แมเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแลว , กับทัง้พระธรรม, และพระสงฆ วาเปนที่พึ่ง, 
ขอพระสงฆ, จงจําขาพเจาไว, เปนพทุธมามกะ, ผูถึงพระรตันตรัย ,วาเปนสรณะ ตลอดชีวติ, 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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คําปฏิญาณตน รับนองใหม ปลอดเหลา 
 
กราบเรียน,  ทานอธิการบดี และคณาจารย ที่เคารพ, 
กระผม,  _ _ _ _ _ _ _ _ ชื่อ-นามสกุล_ _ _ _ _ _ _ _  
ขอนํานิสติ,  กลาวคําปฏิญาณตน รับนองใหม   
 
นิสิตทุกคน,  โปรดปฏิญาณตนตามขาพเจา ดังนี้ 
 

ขาพเจา, ตระหนักรู , ถึงพิษภัยของสุรา, ที่กอใหเกิดโทษแกตน, และ
สรางความเดือดรอน, ใหแกผูอื่น, ทัง้ทางตรง,   และทางออม,  

ขาพเจา, จึงขอปฏิญาณวา, การรบันอง, ของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,ในปนี้, จะดําเนินการ, ไปดวยแนวทางอนั
สรางสรรค,   ปลอดจากสรุา, และเครื่องด่ืมทีม่ีแอลกอฮอลทั้งหมด, เพื่อ
ความสุข, ความปลอดภัย, ในชีวิตและทรัพยสิน, ของพี่นองลูกนนทรทีุกคน 

 ขอใหคณุความดี, ที่เกิดจากการกระทาํในครั้งนี้,  จงดลบนัดาลให
ขาพเจา,   และผูมพีระคณุ,  พบแตความสุข ความเจริญ, ในชีวิตตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี                              99

วัดท่ีเขารวมโครงการตักบาตรFreshy 1,111 รูป 
ประธานสงฆ คือ พระพพิัฒนศาสนกิจวิธาน 

 (เจาอาวาสวดัเสมียนนารี และ เจาคณะเขตจตจุกัร) 
 

1. วัดโบสถบน 23. วัดทองศรีสุดาราม 
2. วัดแพรก 24. วัดทองศาลาราม 
3. วัดบางไกรใน 25. วัดทองธรรมชาต ิ
4. วัดกลางบางซื่อ 26. วัเทวสุนทร 
5. วัดแคนอก 27. วัดบางบัว 
6. วัดบางออยชาง 28. วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
7. วัดแดงประชาราษฏร 
8. วดับางเลนเจริญ 
9. วัดแคใน 
10. วัดราษฏรประคลองธรรม 
11. วัดละหาร 
12. วัดบางรักใหญ 
13. วัดทินกรนิมติ 
14. วัดสนามนอก 
15. วัดสําโรง 
16. วัดอุบลวนาราม 
17. วัดสมรโกฏิ 
18. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
19. วัดบางนานอก 
20. วัดบางนาใน 
21. วัดชลประทานรังสฤษฏิ ์
22. วัดพระธรรมกาย 
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 สรุปงานตักบาตร ชมรมสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิต 
 
 ทางชมรม ไดแบงฝายแบงหนาที่กันตั้งแตเปดเทอมวนัแรก โดยประชุมกัน 3 ชมรม คือ ชมรม
สมาธิเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุมพัฒนาศักยภาพ และ ชมรมพุทธศาสน ที่อาคารเทพศาสตรชั้น 2 ได
กลาวถึง ภาพรวมวาจะจัดอยางไร และไดนัดประชุมกันอีกในหลายๆครั้ง เพ่ือหาความลงตวั สรปุวา ทาง
ชมรมสมาธิ จะดูแลเรื่อง รักษาระเบยีบ จราจร สวัสดิการ ชมรมจึงแบงคนออกเปน 2 ฝาย (รักษา
ระเบียบ รวม สวัสดิการ) ประชุมแยกจากกัน  
 มีการเปลี่ยนรปูแบบ ก็ตองเปลี่ยนแปลงกนัใหม โดยทางชมรมพุทธศาสนจะประสานงานกับ
ภายนอก และนําขอมูลมาบอกทาง สมาธิฯและศักยภาพ ในบางครั้งเปลี่ยนแปลงกะทันหันก็ตองรีบบอก
แตละฝายใหทราบโดยทั่วกัน 
 โดยจะขอกลาวแตละฝายดังน้ี 
หนาที่รักษาระเบียบ 
 การประชุม เม่ือไดรับขอมูลจากฝายสถานที่วามีสายตักบาตรจํานวน 5 สาย ไดมีการ
ประชุมชี้แจงหนาที่และภาพรวมของฝายรักษาระเบียบ คือ 

1.การจัดแถวการนั่งในแตละคณะ ในแตละสายการตักบาตร 
2.การจัดแถวนั่งของประชาชนที่จะมารวมงาน 
3.การเดินทางของพระภิกษสุงฆโดยชี้แจงใหนองๆทราบ 
4.การนั่งของคนถายบาตร (เด็กวิศวะ ป 1) 
5.การจัดระเบียบแถวของคนงาน มีแผนปายบอก 
การแบงงาน สายตักบาตรมี 5 สาย แตละสายมี 2 ฝาย แบงไดเปน 
สาย 1   >   1/1   1/2 
สาย 2   >   2/1   2/2 

 สาย 3   >   3/1   3/2 
 สาย 4   >   4/1   4/2 
 สาย 5   >   5/1   5/2 
ซ่ึงแตละสายแบงหนาที่ดังน้ี 
  

หัวหนาสายตกับาตร () 
 
 
 

 
 

หัวหนาทีมรักษา

รองหัวหนาสาย(/2) 
ผูชวยจัดแถว 
ลูกทีมจัดแถว 
ลูกทีมโฟลคน 

รองหัวหนาสาย(/1) 
ผูชวยจัดแถว 
ลูกทีมจัดแถว 
ลูกทีมโฟลคน 
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วันงาน 
 เวลา 5.00 น.ทุกคนลงพื้นที่และเริ่มปฏบิัติหนาที่ โดยประชาชนทยอยเขามาในพื้นที่ตั้งแต 
เวลา 5.00 น. ซ่ึงนิสิตนักศกึษายังไมมากัน ทุกคนปฏบิัติกันตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
การเก็บงาน 
 มีการเก็บขยะและปดกวาดทุกสายตักบาตร และเกบ็ขยะออกไปทิ้ง และเก็บงานและอุปกรณ
บางอยางออกจากพื้นที่ 
 
ขอผิดพลาด 
 เน่ืองดวยวันงานมีประชาชนและนิสิต ใหความสนในมารวมงานกันมาก ทําใหพ้ืนที่ที่จัดไวน้ันไม
เพียงพอ (ตามที่คํานวณยอดเอาไว) ทําใหตองมีการขยายพื้นที่ตักบาตรเพิ่ม เพ่ือรองรับคนบางครั้งอาจ
ชาบางเพื่อปองกันไมใหเกิดการกีดขวางการจราจรในการสัญจรทั้งทางเขางาน และออกจากงาน แต
นองๆ นิสิตและประชาชนก็ไดใสบาตรกนัทุกคน 
 
ขอเสนอแนะ 
 นิสิตควรจัดแถวเดินมารวมเขารวมงานเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ไมควรมารวมพลกันที ่
หนางาน 
 
หนาที่ สวัสดกิาร 
 การเตรียมงาน มีการไปขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน หางรานเอกชนภายนอก
มหาวิทยาลัย อยาง เทสโก โลตัส ซ่ึงไดรับความอนุเคราะห นํ้าดื่มแกว 
 งานและการปฏิบัติหนาที ่
 มีการเตรียมน้าํ อาหาร ขนม ใหกับนิสิตที่มาเตรียมงาน ในวันกอนงานและชวงเกบ็งาน 
 
หนาที่จราจร 
 ขอมูลที่ไดรับมา คือ รถพระภิกษุเขาประตูงาม 1 ทั้งหมด ดวยรถบสั 33 คัน ผูเขารวมงานไมได
ประมาณไว งานจราจรจึง ไดวางแผนงานดังน้ี 

 รถบัสพระ จอดรถดานหนา ศก.การเกษตร จอดในกรมประมงประตตูรงขาม วน.  
และจอดริมถนนตั้งแต ประตูกรมประมง 

 รถผูเขารวมงาน จอดรถที่อาคารไทยพาณิชย และ ในกรมประมงทั้งหมด 
 รถพระสังฆาธกิารและแขก VIP  จอดที่จอดรถ กรมสงเสริมการเกษตร 

 ไดแบงฝาย เปน โบกรถ จัดจอด ทะเบียน วางประจําจุดตางๆ ที่รถผาน ลงพ้ืนที่ เวลา 05.15 น. 
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ขอผิดพลาด 
 พระไมไดรับบิณฑบาตแลวน่ังที่เกาอ้ีอยางที่นัดไว ซ่ึงพระรีบกลบัไปที่รถไวมาก จึงตอนรับไม
ทัน และไมมีอุปฏฐากของรถตามทีว่างไว    พระกลับรถไมถูก จราจรจึงอุปฏฐากพระนํากลับรถแทน ซ่ึง
วุนวายพอสมควร 
 

ภาพกิจกรรม 
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วันที่เวลาที่จดั 21 มิถุนายน 2551  เวลา 08.30 – 09.30 นาฬิกา 
สถานที่ บริเวณหนาอนุสาวรียสามบูรพาจารย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อุปกรณ 1. ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด 

2. ไมโครโฟน 2 ตัว 
3. ขาวางพวงมาลา 2 ชุด 

อาจารยที่ปรึกษา อ.นิพนธ           ลิ้มแหลมทอง  รองอธิการบดีฝายพฒันากายภาพ 
อ.ประหยัด       สุตเศวต          ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 
อ.ดร.จิรวัฒน    วีรังกร               ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 

ผูรับผิดชอบ 
 

นายอริยพงศ  เจริญเวช   หัวหนาฝายสวสัดิการ องคการบริหาร องคการนิสิต 

นายธวชัชัย  พลามิตร     รองนายกองคการบริหาร องคการนิสิต 
ประธานในพิธี รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
รูปแบบกิจกรรม 

เปนกิจกรรมที่ใหนิสิตชั้นปที่ 1  ไดแสดงการเคารพอนุสาวรียสามบูรพาจารย  
ซ่ึงเปนผูกอตัง้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  โดยการถวายเครื่องสักการะและปฏญิาณตนตอหนา
อนุสาวรียสามบูรพาจารย. 
 
วิธีการดําเนินงาน 

1. นัดหมายนิสิตชั้นปที่ 1 และตัวแทนของนิสิตแตละคณะมาจัดขบวนเตรียมตวัเขาสู 
พ้ืนที่ประกอบพิธีหนาอนุสาวรียสามบูรพาจารย โดยในขบวนของแตละคณะประกอบดวยนายกสโมสร
นิสิต  ผูแทนถือธงประจําคณะและคณะกรรมการบริหารของแตละสโมสรนิสิต เปนผูนําขบวน  ตามดวย
ขบวนของนิสิตชั้นปที่ 1  

2. เม่ือคณะประธานในพิธเีดินทางมาถึง พิธีกรกลาวตอนรับและเชิญประธานในพธิ ี
ถวายพวงมาลาและสักการะสามบูรพาจารยรวมกับตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1 (Freshy Boy & Girl) และ
ตัวแทนขององคการบริหาร องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. หลังจากที่ประธานในพธิีเดินทางออกจากบริเวณพธิีแลว  ใหขบวนของคณะแรกเดิน 
ทางเขาสูบรเิวณพิธี พิธีกรกลาวตอนรับและเชิญตวัแทนของสโมสรนิสิตถวายเครื่องสักการะและนํานิสิต
ชั้นปที่ 1 กลาวปฏิญาณตนตอหนาอนุสาวรียสามบูรพาจารย 

4. เม่ือเสร็จสิ้นแลว ใหขบวนของแตละคณะเดินทางออกจากบริเวณพธิไีปยังคณะของตนเอง 
 

กิจกรรมสักการะสามบูรพาจารยกิจกรรมสักการะสามบูรพาจารยกิจกรรมสักการะสามบูรพาจารย
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5. หลังจากที่คณะแรกเดินทางออกจากบริเวณพิธีแลว ก็เชิญขบวนของคณะตอไปเดนิ 
ทางเขาสูบรเิวณพิธี และทาํพิธีในลักษณะเชนเดียวกับคณะแรก และดําเนินพิธีตอๆกันไป จนครบทั้ง 14 
คณะและใหแตละคณะเดินทางกลับไปยงัพ้ืนที่รับผิดชอบในการทําความสะอาด 
 
ปญหาและอุปสรรค 

1. การประสานกบัสโมสรนิสิตในการจัดรูปขบวนไมทัว่ถึง 
2. การประสานในการปดกั้นการจราจรมีปญหา ทําใหปดถนนไดลาชามีประชาชนและ 

รถยนตโดยสารเดินทางผานพื้นที่บริเวณพิธีเปนจํานวนมาก  ทําใหพิธีเริ่มชาไปกวากําหนดการ 
3. การประสานงานกับพิธีกรลาชา ทําใหพิธกีรเดินทางมาถึงบริเวณพธิลีาชา 
4. การประสานงานกับชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมเพียงพอ ทําให 

มีปญหาในเรื่องเสนทางจราจรที่ซอนทับกับพ้ืนที่ประกอบพิธี ทําใหไมสามารถดําเนินการในการจัด
ขบวนของนิสิตไดทันเวลา 

5. Staff ที่มาทํางานมีจํานวนนอย จึงมีการทาํงานซ้ําซอน  สงผลใหการดําเนินงาน 
เปนไปอยางลาชา 

6. มีนิสิตบางคณะเดินทางกลับกอน เน่ืองจากเวลาในการจัดกิจกรรมนี้ซอนทับกับ 
หมายกําหนดการในการทํากิจกรรมของแตละคณะ  ทําใหนิสิตบางสวนไมไดเขารวมกิจกรรมนี้ 
 
แนวทางการแกไข 

1. ควรจัดเจาหนาที่ในการประสานงานกับตวัแทนของสโมสรนิสิตแตละคณะมากกวานี้ 
2. ควรมีการประสานงานกับชมรมพุทธศาสตรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ 

จัดกิจกรรมนี้ใหมีความเขาใจที่ตรงกัน เพ่ือความสะดวกราบรื่นในการปฏิบัติงาน 
3. ควรมีการจัดหาStaffมาใหเพียงพอกับจํานวนที่ตองการในการทํากจิกรรม 
4. ควรมีการเรียกประชุมสโมสรนิสิตในการจัดเวลาของกาํหนดการในการทํากิจกรรม 

รวมกัน  เพ่ือปองกันไมใหเวลาของกิจกรรมที่ทางองคการบริหาร องคการนิสิตซอนทับกับเวลาในการจัด
กิจกรรมของแตละคณะ 
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วันที่เวลาที่จดั 21 มิถุนายน 2551  เวลา 08.30 – 09.00 นาฬิกา 
สถานที่ บริเวณดานขางอาคารศูนยเรียนรวม 4 
อุปกรณ 1. ตนนนทรีประจํารุน KU. 68 

2. ปายคําขวญัประจํารุน KU.68 
3. จอบ, บัวรดน้ํา และเสียม 

อาจารยที่ปรึกษา อ.นิพนธ           ลิ้มแหลมทอง  รองอธิการบดีฝายพฒันากายภาพ 
อ.ประหยัด       สุตเศวต          ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 
อ.ดร.จิรวัฒน    วีรังกร               ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 

ผูรับผิดชอบ 
 

นายอริยพงศ  เจริญเวช   หัวหนาฝายสวสัดิการ องคการบริหาร องคการนิสิต 

นายธวชัชัย  พลามิตร     รองนายกองคการบริหาร องคการนิสิต 
ประธานในพิธี รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

รูปแบบกิจกรรม 
เปนกิจกรรมที่ใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชั้นปที่ 1  ไดปลูกตนนนทรีประจํารุน KU 68 

ซ่ึงเปนธรรมเนียมสืบตอกันมาชานานของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเปนสัญลักษณที่แสดงวา
นิ สิ ต ชั้ น ป ที่  1  มห า วิ ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร   ไ ด เ ข า ม า เ ป น ส ว น หนึ่ ง ใ น ส ม า ชิ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว 
 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ตัวแทนนิสิตชัน้ปที่ 1 ของแตละคณะเดินทางจากบริเวณหนาอนุสาวรียสามบูรพาจารย 

ไปยังอาคารศนูยเรียนรวม 4 
2. ประธานในพธิเีดินทางมายังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับปลกูตนนนทรีประจํารุน KU 68 
 

    

กิจกรรมปลูกตนนนทรี ประจํารุน กิจกรรมปลูกตนนนทรี ประจํารุน กิจกรรมปลูกตนนนทรี ประจํารุน KKKUUU 666888   
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วันที่เวลาที่จดั 21 มิถุนายน 2551  เวลา 09.30 – 11.30 นาฬิกา 
สถานที่ พ้ืนที่ในแตละคณะและพื้นที่สวนกลางในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรที่แตละ 

คณะรับผิดชอบ จํานวน 7 จุด ประกอบดวย 
1. สวน 100 ป และบริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 1  
2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยรอบ 
3. บริเวณหอประชุมใหญ ศาลาหกเหลี่ยม 
4. บริเวณโดยรอบอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารศูนยเรยีนรวม 2, 3 และ 4 
5. หนาคณะเศรษฐศาสตร อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ลานจอดรถจักรยาน

ประตู 1 สวนรวมพันธุไมเกยีรติประวัตไิทยและ อนุสาวรียสามบูรพาจารย 
6. บริเวณหอประวัติ ลานจอดรถขางหอประวัติ และบริเวณสํานักพิพิธภัณฑ

วัฒนธรรมการเกษตร 
7. หนาบริเวณอาคารเทพศาสตร ลานกิจกรรมโดยรอบ 

อุปกรณ 1.  ไมกวาด  200 อัน 
2. คราด 80 อัน 
3. ที่ตักขยะ  40 อัน 
4. จอบ  160 อัน 
5. มีด  40 ดาม 
6. เขง  40 อัน 
7. ถุงใสขยะ 200 ใบ 
8. ที่ชอนจอกแหน 30 อัน 
9. กรรไกรตัดหญา  80 อัน 

อาจารยที่ปรึกษา อ.นิพนธ           ลิ้มแหลมทอง  รองอธิการบดีฝายพฒันากายภาพ 
อ.ประหยัด       สุตเศวต          ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 
อ.ดร.จิรวัฒน    วีรังกร               ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 

ผูรับผิดชอบ 
 

นายอริยพงศ  เจริญเวช   หัวหนาฝายสวสัดิการ องคการบริหาร องคการนิสิต 

นายธวชัชัย  พลามิตร     รองนายกองคการบริหาร องคการนิสิต 

นายวรรธนธิ  สุวรรณรัตน 
ประธานในพิธี รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 

กิจกรรมวันพัฒกิจกรรมวันพัฒกิจกรรมวันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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รูปแบบกิจกรรม 
เปนกิจกรรมที่ใหนิสิตทุกชัน้ป อาจารยและบุคลากรของหมาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวมมือกัน

ทําความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนภายในคณะตนเองและในพื้นที่สวนตางๆของมหาวิทยาลัยที่
แตละคณะรับผิดชอบ  เพ่ือใหเกิดความรกัในมหาวิทยาลัยอันเปนสถานที่ประสทิธิ์ประศาสตรความรูและ
จริยธรรมอันดีงาม  อีกทั้งเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางนิสิตรุนพ่ีกับนิสิตรุนนอง  และระหวาง
อาจารยกับนิสิต  นอกจากนี้ยังเปนการเสรมิสรางใหนิสิตชั้นปที่ 1 ไดรูจักการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 

 

ปญหาในการดําเนินงาน 
1. เจาหนาที่นําอุปกรณในการทําความสะอาดมาสงยังจุดตางๆในพื้นทีท่ําความสะอาด 

สวนกลางลาชา  ทําใหการทําความสะอาดในพื้นที่สวนกลางลาชาเกินกวาหมายกําหนดการ 
2. ตัวแทนของแตละสโมสรนิสิตที่ทําหนาทีเ่ปนผูประสานงานในพื้นที่ทาํความสะอาดสวนกลาง 

ของไมไดเปนผูที่เขารวมประชุมกอนเร่ิมงาน  จึงไมทราบถึงรายละเอียดของงานและจุดตางๆในพื้นที่ที่
คณะของตนเองรับผิดชอบ 
 

แนวทางการแกไข 
1. ควรมีการประสานกับเจาหนาที่ในการขนสงอุปกรณทําความสะอาดเพื่อใหนําสงอุปกรณ 

ทําความสะอาดไดทันเวลาทีก่ําหนดไว 
2. ควรมีการนัดแนะตัวแทนของแตละสโมสรที่จะทําหนาที่ในการประสานงานในพื้นที่ทําความ 

สะอาดสวนกลางมีประชุมสรุปงานในแตละพ้ืนที่ที่แตละคณะรับผิดชอบ 
 

 
กําหนดการวันพัฒนามหาวิทยาลัยภาคเชา Freshy Day 2008 

 
06.00 น.– 06.30 น. นัดหมายและจัดแถวในการทําพิธีตักบาตร บริเวณสระน้ํา หนาหอประชุม 
 ใหญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยองคการบริหาร องคการนิสิตจะจัด Zone 
 ใหแตละคณะเรียงมาจากทางดานซายของสระน้ําติดถนนงามวงศวาน 
06.30 น.– 07.00 น. นิมนตพระสงฆเขาสูปรัมพิธ ี
07.00 น.– 07.30 น. เชิญประธานในพิธีจุดธูปเทยีนและเริ่มพิธสีงฆ 
07.30 น.– 08.00 น. ตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆจํานวน 1,111 รูป 
08.00 น.-  09.30 น. นิสิตชั้นปที่ 1 สักการะสามบูรพาจารย  โดยจะเรียงลําดับแตละคณะ ซ่ึงจะมี

Staff ของแตละคณะทําหนาที่ในการจัดแถวนิสติชั้นปที ่1 กอนในบริเวณถนน
หนาพิพิธภัณฑสัตวนํ้า เม่ือเรียบรอยแลว ก็จะเดินเขาสูบริเวณพธิี   

*08.00 น. -08.30 น. ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1 แตละคณะ(Freshy Boy & Girl )ทําพิธีสกัการะ
อนุสาวรีย 
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*08.30 น.– 09.00 น. ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1 แตละคณะ(Freshy Boy & Girl )รวมปลกูตนนนทรี
    ประจํารุน KU 68  
    *Freshy Boy & Girl  ใหแยกปฏิบัต ิ
09.30 น.– 12.00 น. กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลยั “Big Cleaning Day” ในแตละคณะ และพื้นที่

สวนกลางของมหาวิทยาลัย 
    พื้นที่ที่แตละคณะรับผิดชอบในพื้นที่สวนกลางของมหาวิทยาลยั 
   1.  สวนรอยป  และศูนยเรียนรวม1 คณะที่รับผิดชอบ 

- คณะเทคนคิการสัตวแพทย (20 คน) 
- คณะวิทยาศาสตร (60 คน) 
- คณะเกษตร (50 คน) 

จุดรวมพล :  ลานจอดรถศนูยเรียนรวม 1 
กิจกรรมที่ทาํ 

- กวาดทําความสะอาด ขยะ กิ่งไม ใบไม ขยะทัว่ไปโดยรอบบริเวณที่
กําหนด 

- ตัดแตงตนไม 
- พรวนดินตนไม ไมดอกไมประดับบริเวณสวน 
- รวบรวมขยะสงรถบรรทุกทีจั่ดเตรียมไว 

2. บริเวณอาคาร 50 ป คณะที่รับผิดชอบ 
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร (20 คน) 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร (60 คน) 
- คณะประมง (40 คน) 

จุดรวมพล :  หนาอาคารสารนิเทศ 50ปดานทิศตะวันออก 
กิจกรรมที่ทาํ 

- กวาดทําความสะอาด พ้ืนที่บริเวณสวนทางและทางเดินเทาโดยรอบ
อาคาร 

- กวาดทําความสะอาด ขยะ กิ่งไม ใบไม ขยะทัว่ไปโดยรอบบริเวณ 
รวมไปถึงคูคลอง 

- รวบรวมขยะสงรถบรรทุกทีจั่ดเตรียมไว. 
3. บริเวณหอประชุมใหญ และศาลา 6 เหลี่ยม คณะที่รับผิดชอบ 

- คณะวนศาสตร (130 คน) 
- คณะสัตวแพทย (20 คน) 

จุดรวมพล :  เสาธงหนาหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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กิจกรรมที่ทาํ 
- กวาดทําความสะอาด พ้ืนที่บริเวณสวนทางและทางเดินเทาโดยรอบ

อาคาร รวมไปถึงคูคลอง 
- กําจัดวัชพืชในบอบัว(บริเวณสระน้ําดานขางหอประชุมใหญ) 

4. บริเวณอาคารจักรพันธเพญ็ศิริ  ศูนยเรียนรวม2,3 และ 4 คณะที่
รับผิดชอบ 

- คณะสังคมศาสตร (100 คน) 
- คณะศึกษาศาสตร (40 คน) 

จุดรวมพล :  ดานหลังอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
กิจกรรมที่ทาํ 

- กวาดทําความสะอาด พ้ืนที่บริเวณสวนทางและทางเดินเทาโดยรอบ
อาคาร 

- เก็บวชัพืช เศษขยะในรองน้ํา คู คลอง และบอนํ้าดานขางอาคารจักร
พันธเพ็ญศิริ 

- ตัดแตงตนไมบริเวณโดยรอบ 
- พรวนดินตนไม 
- รวบรวมขยะสงรถบรรทุกทีจั่ดเตรียมไว 

5. ลานหนาคณะเศรษฐศาสตร , อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 และลาน
จอดรถจักรยานประตูงามวงศวาน 1 คณะที่รับผิดชอบ 

- คณะเศรษฐศาสตร (75 คน) 
- คณะบริหารธรุกิจ (75 คน) 

จุดรวมพล :  ลานหนาคณะเศรษฐศาสตร 
กิจกรรมที่ทาํ 

- กวาดทําความสะอาด พ้ืนที่บริเวณสวนทางและทางเดินเทา และลาน
จอดรถ 

- รวบรวมขยะสงรถบรรทุกทีจั่ดเตรียมไว 
6. หอประวัติ ลานจอดรถและบรเิวณโดยรอบ คณะทีรั่บผิดชอบ 

- คณะวศิวะกรรมศาสตร (75 คน) 
กิจกรรมที่ทาํ 
- กวาดทําความสะอาด พ้ืนที่บริเวณสวนทางและทางเดินเทาโดยรอบ

อาคาร 
- กวาดทําความสะอาด ขยะ กิ่งไม ใบไม ขยะทัว่ไปโดยรอบบริเวณ 

รวมไปถึงคูคลอง 
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- รวบรวมขยะสงรถบรรทุกทีจั่ดเตรียมไว. 
7. สวนวรณุาวนั คณะที่รับผดิชอบ 

- คณะวศิวะกรรมศาสตร (75 คน) 
กิจกรรมที่ทาํ 
- กวาดทําความสะอาด พ้ืนที่บริเวณสวนทางและทางเดินเทาโดยรอบ

อาคาร 
- กวาดทําความสะอาด ขยะ กิ่งไม ใบไม ขยะทัว่ไปโดยรอบบริเวณ 

รวมไปถึงคูคลอง 
- รวบรวมขยะสงรถบรรทุกทีจั่ดเตรียมไว. 

จุดรวมพล :  ดานหลังสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 
8. อาคารเทพศาสตรสถิต ลานกิจกรรม IT Square  คณะที่รับผิดชอบ 

- คณะมนุษยศาสตร (100 คน) 
 จุดรวมพล :   

กิจกรรมที่ทาํ 
- กวาดทําความสะอาด พ้ืนที่บริเวณสวนทางและทางเดินเทาโดยรอบ

อาคาร 
- กวาดทําความสะอาด ขยะ กิ่งไม ใบไม ขยะทัว่ไปโดยรอบบริเวณ 

รวมไปถึงคูคลอง 
- รวบรวมขยะสงรถบรรทุกทีจั่ดเตรียมไว. 

 
*Staff ที่คุมแตละจุดใหแตละคณะจัดStaffมาดูแลนิสิตชั้นปที่1ของตนดวย 
*สําหรับนสิิตที่ทําความสะอาดในบริเวณสวนกลางของมหาวิทยาลัยอาหารและ

นํ้ารับที่จุดรวมพลของแตละ Zone ทําความสะอาด  เร่ิมรับ เวลา 11.30 น. 
 

12.00 น.– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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วันที่เวลาที่จดั 21 มิถุนายน 2551  เวลา 12.00 – 15.00 นาฬิกา 
สถานที่ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
อุปกรณ 1. ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด 

2. ไมโครโฟน 2 ตัว 
3. เหรียญ KU 68 

อาจารยที่ปรึกษา อ.นิพนธ           ลิ้มแหลมทอง  รองอธิการบดีฝายพฒันากายภาพ 
อ.ประหยัด       สุตเศวต          ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 
อ.ดร.จิรวัฒน    วีรังกร               ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 

ผูรับผิดชอบ 
 

นายอริยพงศ  เจริญเวช   หัวหนาฝายสวสัดิการ องคการบริหาร องคการนิสิต 

นายทอมสัน  พินิจกาญจนกุล 
ประธานในพิธี รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
รูปแบบกิจกรรม 

เปนการมอบเหรียญ KU 68   อันเปนสัญลักษณประจํารุนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รุนที่ 68 ซ่ึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติของการตอนรับนองใหมสูร้ัวนนทรีมาชานาน ทั้งน้ี เพ่ือใหนิสิตใหมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของตนและเกิดความสามัคคีกับเพ่ือนรวมรุน
ในฐานะนิสิตรุนที่ KU 68 
 
วิธีการดําเนินงาน 

1. นัดสโมสรนิสิตของคณะที่จะขึ้นรับเหรียญเปนชุดแรกมาพรอมกัน ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
เพ่ือเตรียมรอรับประธานในพิธี  โดยมีนิสิตสังกัดองคการบริหาร องคนิสิต ในการประสานงานกับ Staff 
ของแตละสโมสรนิสิตในการจัดแถวเขาสูบริเวณที่กําหนดไว 

2. เม่ือประธานในพิธีมาถึง พิธีกรกลาวเชิญนายกองคการบริหาร องคการนิสิต กลาวรายงาน 
ความเปนมาของการทําเหรียญ KU พิธีการมอบเหรียญ KU การประกวดออกแบบเหรียญและเสื้อ KU 68 
และเชิญประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร 

3. พิธีกรกลาวเชิญประธานในพิธีใหโอวาทแกนิสิตชั้นปที่ 1 หลังจากเสร็จสิ้นการใหโอวาท พิธีกร 
กลาวเชิญประธานในพิธี และคณาจารยเปนผูมอบเหรียญรุน KU 68 ใหแกนิสิตชั้นปที่ 1 ของแตละคณะ 

4. เม่ือนิสิตชุดแรกไดรับมอบเหรียญรุน KU 68 เรียบรอยแลว จะเดินออกจากอาคารจักรพันธ 

กิจกรรมมอบเหรยีญ กิจกรรมมอบเหรยีญ กิจกรรมมอบเหรยีญ KKKUUU 666888
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เพ็ญศิริ และเจาหนาที่ประสานกับคณะที่จะเขารับเหรียญรุน KU 68 คณะตอไปเดินเขาสูอาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริ เพ่ือทําพิธีรับมอบตามลําดับที่ไดกําหนดใหแตละสโมสรนิสิตรับทราบ 

5. เม่ือเสร็จสิ้นคณะสุดทายที่เขารับมอบเหรียญรุน KU 68 แลว ประธานเดินทางกลับ เปนอัน 
เสร็จสิ้นพิธี 
 
ปญหาและอุปสรรค 

1. การเตรียมสถานที่ลาชากวากําหนดการในแผนปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีเจาหนาที่ของผูใหการ 
สนับสนุนจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยมีจัดตั้งเวทกีารแสดงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

2. การสงหนังสือเชิญคณาจารยลาชา จึงทําใหอาจารยที่มารวมงานนอย จําเปนตองใหนิสิตมา 
ทําการมอบเหรียญรุน KU 68 แทน 
 
แนวทางการแกไข 

1. ควรมีการประสานกับผูแทนขององคกรที่ใหการสนับสนนุกิจกรรมกอนลวงหนา เพ่ือที่จะ 
ไมทําใหแผนการปฏิบัติงานของทั้งสองฝายเกิดการซับซอนกัน 

2. ควรสงหนังสอืเชิญอาจารยใหเร็วกวานี้ อยางนอย ควรสงหนังสือเชิญอาจารยกอนกําหนด 
งานอยางนอย 2 สัปดาห 
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ภาคผนวก 
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                                บันทึกขอความ 
สวนราชการ      กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี โทร.   1574-1577 
ที่    ศธ 0513.10102/ 3518                วันที ่    6 มีนาคม   2551 
เร่ือง  อนุมัติคาใชจายโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551” 
..........................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………… 

เรียน  รองอธิการบดีฝายพฒันากายภาพ 
 

             ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําหนดจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 
2551 ในวันเสารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และเพื่อใหการดําเนินโครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จึงเสนอขออนุมัติคาใชจายโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 
ประจําป 2551 โดยใชงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง สํานักงานอธิการบดี งบอุดหนุน เปนจํานวนเงิน 
200,000 บาท และเงินรายไดกองยานพาหนะฯ งบดําเนินการ เปนจํานวนเงนิ 187,000 บาท รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 387,000 บาท เปนงบอุดหนุนทั่วไปและขอถัวจายทุกรายการ โดยมีรายละเอียดตามสําเนาที่
แนบมาพรอมน้ี น้ัน 
 

 ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เม่ือวันที ่3 มีนาคม พ.ศ. 2551 ไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติตามเสนอ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                 ลงชื่อ  ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร 
 

               (รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางคกูร) 
              รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
                                                             กรรมการและเลขานุการที่ประชมุคณบดี 
 
เรียน  ผูอํานวยการกองยานพาหนะ  อาคารและสถานที ่
         เพ่ือโปรดทราบ 
                     ลงชื่อ  นงลักษ  น่ิมป 
                             6 มี.ค. 2551 
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                           บันทึกขอความ 
สวนราชการ      กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี โทร.   1574-1577 
ที่    ศธ 0513.10108/ 083                 วันที ่       4       กุมภาพันธ  2551 
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการวนัพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1เรียน  รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ 
             ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีนโยบายในการพัฒนาดานกายภาพ เพื่อจัดโครงการวันพัฒนา
และปลูกตนไม มก. ประจําป 2551 ในวันเสารที่ 21 มถิุนายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรวมเฉลิม 
พระเกียรติ เนือ่งในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา 50 พรรษา และเพื่อเปนการเสริมสรางความสามัคคี และสรางจิตสํานึกรวมกันใหกับนสิิต 
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยใหทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจ
กันพัฒนาใหมหาวิทยาลัยของเราใหมีความสะอาด เกิดความรมรื่น สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินโครงการวนัพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551 เปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุตามวัตถุประสงค กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จึงใครขออนมุัติดังนี้ 

1. ขออนุมัติโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551 
2. ขออนุมัติคาใชจายตามรายละเอียดในโครงการฯ เปนเงิน 387,000 บาท  

(สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน ) โดยขอถัวจายทุกรายการ และขออนุมัติเบิกจายตามที่จายจริง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ ขอ 1 แลวนําเสนอ 
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติคาใชจายจากเงินรายไดกองยานพาหนะฯ งบดําเนินการ เปนเงนิ 187,000 บาท 
เปนงบอุดหนนุทั่วไป 
 
 

 
 

                         (นายนิพนธ   ลิม้แหลมทอง) 
            ผูอํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
 

2เรียน  อธิการบดี 
          เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการฯ และนําเสนอที่ประชุม 
คณบดีพิจารณาอนุมัติคาใชจายจากเงินรายไดกองยานพาหนะฯ  
งบดําเนินการ เปนเงิน 187,000 บาท เปนงบอุดหนุนทั่วไป ตอไปดวย 
 

 
                                                        (นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง)                                                                    
                                                     รองอธิการบดฝีายพัฒนากายภาพ 
 
 

4 อนุมัติ-โปรดดําเนินการตามเสนอ 3

      
(รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
            6 ก.พ. 2551 3เรียน อธิการบดี 

        เหน็สมควรอนุมัติโครงการตาม 2 
และนําเสนอที่ประชุมคณบดีอนุมัติคาใชจาย 
              ลงชื่อ   มยุรี  เทศผล      
                    6 ก.พ. 2551 
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โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551” 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถงึความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาทางดาน
กายภาพ   เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา และเพื่อสงเสรมิความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของ
บุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการ
รักษาความสะอาด   การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ  ได
เล็งเห็นความสําคัญของความรมรื่นของตนไม  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือใหมหาวิทยาลัย
ฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความรมรื่น สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   โดยไดกําหนดโครงการ  “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 
2551”  ขึ้นในวันเสารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา  
 2.2  เพ่ือเปนการชักชวนใหผูบริหาร นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหเล็งเห็นความ 
สําคัญของการปลูกตนไม การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และการบํารุงรักษาตนไม 
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยางตอเน่ืองใหมีความรมร่ืน สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย 
มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี 
 2.3  เพ่ือเปนการสงเสริมความสามัคคี   และสรางจิตสาํนึกรวมกันใหกับบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา  โดยใหทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาให
มหาวิทยาลัยฯ ของเราใหมีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน  สวยงาม  เปนระเบียบเรียบรอย 
 2.4  เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “ 7 ส.” ในแตละพ้ืนที่  คือ  สะสาง  
สะดวก  สะอาด  สรางนิสัย  สุขลักษณะ  สวยงาม  และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี  ใหกับทุกหนวยงาน  คณะ  
สํานัก  สถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะ สํานัก สถาบัน และทกุกองของสํานักงานอธิการบดี  โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เปนผูประสานงาน 
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4.  วิธีการดําเนินการ 
 4.1  กําหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2551”  
 4.2 ประชาสัมพันธให  คณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือขอความรวมมือ  
รวมแรง  รวมใจบุคลากรของมหาวิทยาลยัทั้ง  อาจารย  ขาราชการ  ลูกจาง  นิสิต  เพ่ือปลูกตนไมและ
ทําความสะอาด โดยกําหนดจุดแบงเขตความรับผิดชอบและวางแผนรวมกันในการปฏิบัติงานเพือ่ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ดําเนินการพัฒนาและปลูกตนไม ในวนัเสารที่ 21 มิถุนายน  2551 ดังน้ี 
  4.3.1 ปลูกตนไม เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่ 
สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 4.3.2  ตกแตงพ้ืนที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร  และบํารุงรักษาตนไมภายในหนวยงาน 
 4.3.3  ดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “ 7 ส.” ในแตละพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สรางนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี ดังน้ี 

  ดําเนินการสํารวจพัสดุที่ไมจําเปนตองนํามาใชประโยชนตอทางราชการ ใหจําหนาย 
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (สวนแกไขเพ่ิมเติม) 
   รณรงครักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ใน
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  คือ  เนนความสะอาดใน หองทํางาน  หองเรียน  หองอาหาร หองหอพัก 
และหองน้ํา 
 4.3.4  การดําเนินโครงการ จะดําเนินการโดยแบงพ้ืนที่ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ เปน 
จุดพัฒนาและปลูกตนไม โดยเจาของหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
จะเปนผูรับผดิชอบในพื้นทีส่วนกลางและประสานงาน 
 
5.  สถานที่ 
 5.1  พ้ืนที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยดําเนินการปลูกตนลั่นทม 
 5.2  อาคารสิ่งกอสรางและพื้นที่ของคณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบ   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 
6.  งบประมาณ 
 6.1 พ้ืนที่สวนกลาง ใชงบประมาณดังน้ี 
  6.1.1 ขอใชเงินรายไดสวนกลาง สํานักงานอธิการบดี งบอุดหนุน คาใชจายเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ือการดําเนินงาน โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ป 2551 เปนเงิน 200,000 บาท  
  6.1.2 ขอใชเงินรายไดกองยานพาหนะฯ  งบดําเนินการ เพ่ือการดําเนินงาน โครงการวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2551 เปนเงิน 187,000 บาท 
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รวมเปนเงิน 387,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยขอถัวจายทกุรายการ ประกอบดวย 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน

(บาท) 
1 คาอาหาร นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และผลไมรวมทั้งผลไมสําหรับผูบริหารมอบให

หนวยงาน 
130,000

2 คาสมนาคุณเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น ๆ ในอัตราคนละ 420 บาท/วัน 42,000
3 คาวัสดุคอมพิวเตอรและคาจางเขาเลมหนังสือสรุปผลโครงการฯ 45,000
9  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 30,000
10 คาวัสดุการเกษตร (ตนไม)  30,000
11.  คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  80,000
12  คาใชจายอ่ืน ๆ 30,000
 รวมเปนเงิน 387,000

 
6.2 พ้ืนที่หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย ฯลฯ ใชงบประมาณของหนวยงาน 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 7.1  ผูเขารวมโครงการไดรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่ 
สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 7.2  ผูรวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความเขาใจ  ความสามัคคี มีความสัมพันธ
อันดีตอกัน  และรวมมือกันในการแกปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 7.3  ผูรวมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี และมีความเขาใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่  
การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไม 
 7.4  เปนกิจกรรมหนึ่งที่จะทําใหนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการคนืธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับบางเขน  ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

**************************** 
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กําหนดการ 
วันพัฒนาและปลูกตนไม  มก.  ประจําป  2551 

วันเสารที่  21  มิถุนายน  2551 
----------------------------------------------------- 

ขอเชิญชวนผูบริหารและผูรวมวันพัฒนาฯ สวมเสื้อสีเหลือง เพ่ือรวมวันพัฒนาฯ 
06.00 – 06.35  น. -   นิสิตป 1  พรอมกันทําบญุตักบาตรที่บริเวณหอประชมุใหญ 

-   เจาหนาที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ พรอม ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
-   เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด  พรอมอุปกรณ  ประจําจุดพัฒนาทั้ง 8 จดุ 

06.35 – 07.30 น. -   เชญิประธานในพิธีจุดธูป เทียน และเริ่มพิธีสงฆ 
07.30-08.00  น. -   ตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน 1,111 รูป 

-   ผูแทนนิสิต จํานวน 30 คน  ทําพิธีเคารพสักการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย 
08.00  น. -   ทุกหนวยงานพรอมกันทีห่นวยงานตนเองเพื่อพัฒนา 
08.30  น. -   คณะผูบรหิาร พรอมกนัปลูกตนไม บริเวณอาคารเรียนรู (ศร.4) ตนมะฮอกกานีใบใหญ  

    จํานวน  9 ตน  ตนผักเฮือด จํานวน 2 ตน ตนประดูปา จํานวน 3 ตน และตนลั่นทม 
    จํานวน 5 ตน 
-   ผูบริหารและนิสิต  มก. รวมปลูกตนนนทรี จํานวน 1 ตน  ประจํารุน  KU.68  บริเวณ ศร.3 

09.30  น. -   นิสิต มก.  เขารวมจุดพัฒนาพื้นที่สวนกลาง  7  จุด 
09.30 น.–12.00 น. -   คณะผูบรหิารเยี่ยมชม และนําผลไม นม มอบใหหนวยงานและนิสิต ณ จุดพัฒนาสวนกลาง 

    แยกเปน  3  สาย ดังนี้ :- 
 สายที่  1  นายกสภามหาวิทยาลัย   (โดยมอบ นายประเพลิน  เกษมโอภาส  

             นายมานพ   เทียนเมืองปก, นายประกาศิต   สุมแกว เปนผูนาํเสนทาง) 
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ, คณะศึกษาศาสตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร,  

คณะสังคมศาสตร, คณะเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย, สวน 100ป, คณะวิศวกรรมศาสตร, 
อาคารจอดรถงามวงศวาน 1, คณะเศรษฐศาสตร, คณะบริหารธุรกิจ, สํานักบริการคอมพิวเตอร, 
สหกรณออมทรัพย มก. จํากดั, สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

 สายที่  2  อธิการบด ี (โดยมอบ นายตั๋น นิลมาติ, นายสมศักดิ์  รักสนทิ, นายปรีชา  เกื้อแกว, 
             นายศรราม  รักสกลุ เปนผูนําเสนทาง) 

คณะมนุษยศาสตร, หอพักนสิิตหญิง, สํานกัพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร,  
สวนวรุณาวัน, หอประวัติ มก., ประตูงามวงศวาน2, ลานกิจกรรมหนาอาคารเทพศาสตร, 
สถานพยาบาล,  กองกิจการนสิิต, สํานักทะเบียนและประมวลผล, คณะวนศาสตร,  
คณะเทคนคิการสัตวแพทย,  คณะสัตวแพทยศาสตร, หอประชุม มก. 
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 สายที่ 3  รองอธิการบดฝีายวิจัย  (โดยมอบ นายวิโรจน  พวงพิกุล, นายอัศวิน   ศิรธิรรม,  
            นายวิเชียร   คนฟู เปนผูนําเสนทาง) 

สํานักการกีฬา, ประตูวิภาวดี, คณะประมง, คณะสถาปตยกรรมศาสตร,  
อาคารสารนิเทศ 50 ป, สถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร,  สถาบันคนควาและ
พัฒนา-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ, 
สํานักหอสมุด, สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ,  คณะวิทยาศาสตร 

12.00  น. -  ผูบริหารรับประทานอาหารกลางวัน (สาํนักสงเสริมและฝกอบรม) 
13.00  น. -  เริ่มพัฒนาหนวยงานจนกวาจะแลวเสร็จ 

-  เจาหนาที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่เก็บขยะ  ทําความสะอาดจนแลวเสร็จ 
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                           คําสั่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

  ที่       24 /2551 
       เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551" 

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

  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ   "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  ประจําป 2551"   
ในวันเสารที ่21  มิถุนายน  2551  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย   และสําเร็จลุลวงตามวตัถุประสงค    
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  คือ:- 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
 ผูอํานายการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ ประธานกรรมการ 
 นายสมศักดิ์   รักสนิท    รองประธานกรรมการ 
 นายสุทธิชยั  สุพัฒนมงคล   รองประธานกรรมการ 
 นายมานพ   เทียนเมืองปก   รองประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร   ลอมวงค    รองประธานกรรมการ 
 นายสมชาย   จกะวัฒนากุล รองประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  คนฟู รองประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน   ศิริธรรม    รองประธานกรรมการ 
 นายปรีชา   เกื้อแกว    กรรมการ 
 นายยงยุทธ   เปยมขําดี    กรรมการ 
 นายสนิท   ปนประดับ     กรรมการ 
 นายอดิศร   ศิริสุรักษ    กรรมการ 
 นายกฤษฎา   โพธิรักษ    กรรมการ 
 นายวิชัย   มินสุวรรณ    กรรมการ 
 นายพัลลภ   พรหมพา กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด กรรมการ 
 นายคงกฤช  รักษสังข กรรมการ 
 นายประเพลนิ  เกษมโอภาส กรรมการ 
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 นายตั๋น  นิลมาต ิ กรรมการ 
 นายวิโรจน  พวงพิกุล กรรมการ 
 นายนิพนธ  ปานสอน กรรมการ 
 น.ส.สุชีพ   จันทอง กรรมการและเลขานุการ 
 นางปราณี   เทียนเมืองปก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางวราศร ี  ศรีวุฒิชาญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาคร   พงษนิล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายประกาศติ   สุมแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายศรราม   รักสกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  ใหคณะกรรมการมีหนาที่จัดทําแผนและดําเนินการจัดเตรียมวสัดุ   อุปกรณ   อาหาร   
นํ้าดื่ม   ผลไม   และอ่ืน ๆ  ประสานงานกับหนวยงานและคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ในการดําเนินงาน
โครงการ  "วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2551” ใหเสร็จเรียบรอยและบรรลุวตัถุประสงค 
 

คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอาหาร  ผลไม  อุปกรณ  และการเงิน 
 

 นางสาวสุชีพ   จันทอง ประธานกรรมการ 
 นางปราณี  เทียนเมืองปก   รองประธานกรรมการ 
 นางวราศร ี ศรีวุฒิชาญ    รองประธานกรรมการ 
 นายประกาศติ  สุมแกว    รองประธานกรรมการ 
 นางสาคร  พงษนิล    รองประธานกรรมการ 
 นายศรราม  รักสกุล    รองประธานกรรมการ 
 นายปรัชญา   ปณิธิกุล    กรรมการ 
 นางรัตนา   รุงกรุด    กรรมการ 
 นางสาวจตุรงค  เพชรพรหมมาศ   กรรมการ 
 นางสาวสายชล   มวงประเสริฐ   กรรมการ 
 นางสาวสายฝน  ภูหนองโอง   กรรมการ 
 นางสมสุข   เกษมกุล    กรรมการ 
 นางสาวสุมาล ี  ภูระหงษ    กรรมการ 
 นางสุกัญญา   อินทอง    กรรมการ 
 นายสมนึก   มาเนียม    กรรมการ 
 นายฉัตรชัย   ดานกลาง    กรรมการ 
 นางสาวชลธิชา   ลอมวงค   กรรมการ 
 นางหวัด   ปุยออก    กรรมการ 
 นางกิมไล   ทองวิลัย กรรมการ 
 นางสาววันดี  เพ่ิมทวีทรัพย กรรมการ 
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 นางสุภัทร  ปานสอน กรรมการ 
 นายกฤษพิมาน  หัสไทย กรรมการ 
 นางสาวกฤษกร  ปรุงเมือง กรรมการ 
 นางสาวศิริญญา  รักสนิท กรรมการ 
 นางอัมพัน  หม่ืนเทพ กรรมการ 
 นางวิไลลักษณ   ขวัญจิตต   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสุมาลี   ภูรัตน              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 น.ส.นิตยา   ขันทอง              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จัดหาอาหาร  ผลไม  นํ้าดื่ม  และอุปกรณ  เพ่ือสนับสนุนใหกับนิสิต  บุคลากรที่
รวมพัฒนา  และจัดหาวัสด ุ อุปกรณ  สนับสนุนใหกับฝายตาง ๆ  ตลอดจนควบคุมการเบิกจายเงินใหเสร็จ
เรียบรอย  ทําหนังสือเชิญผูบริหาร ทําหนังสือขอสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆและงานอื่น ๆ  ที่
มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายจัดสงอาหารและน้าํดื่ม 
 

 นายสุทธิชยั  สุพิพัฒนมงคล   ประธานกรรมการ 
 นายกัมปนาท   ศรีบุญเรือง   กรรมการ 
 นายทิตย  ลานสม    กรรมการ 
 นายสํารอง  กะชัง กรรมการ 
 นายสุพิน  ชาวนา กรรมการ 
 นายจงรักษ  ศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 
 นายพิชัย  มุยศาสตรา    กรรมการ 
 นายไอสูรย  รุกขชาต ิ    กรรมการ 
 นายวุฒิศักดิ์  อินทแพทย   กรรมการ 
 นายสุพรรณ  พวงศร ี    กรรมการ 
 นางสาวรัตติกร  กงเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
  วาที ่ร.ต.ทัศวรา   ฉัตรวไิล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายภัทรชัย  แกวเกต ุ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่จัดสงอาหารและจัดเตรียมน้ําดื่ม   นํ้าแข็ง   สําหรับบริการนิสติ  และบุคลากรที่รวมพัฒนาพ้ืนที่
สวนกลางทั้งหมด 
 

คณะกรรมการฝายเก็บขนขยะและรวมพัฒนา 
 

 นายสมศักดิ์   รักสนิท    ประธานกรรมการ 
 นายสมชาย   จกะวัฒนากุล   รองประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน   ศิริธรรม    กรรมการ 
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 นายวีรพัฒน   นามกระโทก กรรมการ 
 นายประเพลนิ  เกษมโอภาส กรรมการ 
 นายวิญ ู ตนัทรรศนีย    กรรมการ 
 นายตั๋น  นิลมาต ิ    กรรมการ 
 นางสาวนวนฉวี  มาลัย    กรรมการ 
 นายวิโรจน  พวงพิกุล    กรรมการ 
 นายโกเมศ  สรุทิน    กรรมการ 
 นายปรัชญา  ปณิธิกุล    กรรมการ 
 เจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด ทุกคน   กรรมการ 
 เจาหนาที่งานรักษาความปลอดภัย ทุกคน กรรมการ 
 นายนิพนธ   ปานสอน กรรมการ 
 นายอุเทน  ชูแสง กรรมการ 
 นายชลิต  ปญจเทพ กรรมการ 
 นายสุรินทร  แสงกระจาง กรรมการ 
 นายเกษมสันต  มาลัย กรรมการ 
 นายศรายุทธ  จรจัด กรรมการ 
 นางเพียงพิศ  เฉลยอาจ กรรมการ 
 นางสาวศยามน  ทองพันธ กรรมการ 
 นางวัฒนา  เกษมโอภาส กรรมการ 
 นายสมเจตน  จักษุรัตน                กรรมการและเลขานุการ 
 นายวราคม  ยิ้มนอย                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางนันทธิมา  แฉงประเสรฐิ                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายมาโนชย   คงเล็ก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวสุฑามาศ  พิมพา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  มีหนาที่ควบคมุดูแลการปฏิบัติงานของนสิิต  และเจาหนาที่ของกองยานพาหนะฯ   
ในการพัฒนาพื้นที่สวนกลาง   และประจํารถบรรทุกในการเก็บขยะไปทิ้งใหเสร็จเรยีบรอยจนเสรจ็ 
โครงการฯ  และงานอื่น ๆ  ที่มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายบริการยานพาหนะและประสานงาน 
 

 นายอัศวิน  ศริิธรรม ประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  คนฟู กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด    กรรมการ 
 นายนิพนธ   ปานสอน    กรรมการ 
 เจาหนาที่งานซอมบํารุง ทุกคน   กรรมการ 
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 เจาหนาที่งานยานพาหนะ ทุกคน   กรรมการ 
 นายกฤษฎา   โพธิรักษ กรรมการ 
 นายวรชติ  สุวรรณประสาท กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวดวงกมล  ขุนทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางพิไลพร  จินดารักษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 น.ส.ปรียารัตน   ทิมเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายพรณรงค  รุงกรุด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวพัชรินทร  จรจัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายวันชัย  ชมดง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     

  มีหนาที่ใหบรกิารยานพาหนะกับฝายตาง ๆ  เตรียมน้าํมันเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกของ
สวนกลางและของหนวยงานอื่น ๆ  ที่ขอความอนุเคราะหมา  เชน  กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  และงานอื่น ๆ  
ที่มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายจัดผลไมติดตามผูบริหาร 
 

นายวิเชียร คนฟู    ประธานกรรมการ 
นายคงกฤช  รักษสังข   รองประธานกรรมการ 
นายสําเนาว  แปลจาด   กรรมการ 
นายหลอ  ขัดโพธิ์    กรรมการ 
นายสมบูรณ  แตงออน   กรรมการ 
นายสมชาย  จุลศิลป   กรรมการ 
นายทรัพย  แสนสามารถ   กรรมการ 
นายสมเวียง  คงสืบ    กรรมการ 
นายรัสมี  ศิริมูน    กรรมการ 
นายจันทรา  หาชัย    กรรมการ 
นายธีรพงษ  คิดเห็น    กรรมการ 
นายวรรณชัย  สาตจีนพงษ   กรรมการ 
นายวิโรจน  ปลีงาม    กรรมการ 
นายสํารอง  กระชัง    กรรมการ 
นายปรีชา  นอยเหนี่ยง   กรรมการ 
นายณัฐวัฒน  ปรีชากูล   กรรมการ 
นายวินัย  แสงเพชร    กรรมการ 
นายชาติ  นอยเหนี่ยง   กรรมการ 
นายบรรจบ  ภาคานาม   กรรมการ 
นายเชาวดี  นิลเลศิ    กรรมการ 
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นายสมาน  พรหมหาญ   กรรมการ 
นายณัฐพงศ  แสนใจกลา   กรรมการ 
นายพรวศิน พฤกษกลุฑล   กรรมการ 
นางสาวณัชชา  หาทรัพย   กรรมการและเลขานุการ 
นางฉวีวรรณ  รัตนเรืองศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  มีหนาที่จัดเตรียมผลไมสําหรับติดตามผูบริหารเพื่อมอบใหหนวยงานคณะ สํานัก 
สถาบัน กอง นิสิต ฯลฯ ที่รวมวันพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย    

 

ทั้งน้ี  ใหถือปฏิบัตติั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 สั่ง    ณ  วันที ่  10   เมษายน   พ.ศ. 2551 
 
 
 
                                                                            (นายนิพนธ   ลิ้มแหลมทอง) 
                                                                                        รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ 
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คณะผูจัดคณะผูจัดทําทํา  
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจนรองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทองนายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง      รองอธิการบดีฝายพัฒนาภายภาพรองอธิการบดีฝายพัฒนาภายภาพ  

  
คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา  
นางสาวสุชพี  จันทองนางสาวสุชพี  จันทอง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 8 ((ชํานาญการชํานาญการ))  
นายศรราม  รักสกุลนายศรราม  รักสกุล      เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
นายมาโนชย  คงเล็กนายมาโนชย  คงเล็ก    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
นางสุมาลี  ภูรัตนนางสุมาลี  ภูรัตน      เจาหนาที่พัสดุเจาหนาที่พัสดุ  
นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตตนางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต    พนักงานพมิพดีดพนักงานพมิพดีด ชั้น  ชั้น 11  
นางสาวชลธิชา  ลอมวงคนางสาวชลธิชา  ลอมวงค    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
นางสาวศิริญญา  รักสนิทนางสาวศิริญญา  รักสนิท    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
  
ผูพิมพผูพิมพ  
นางสาวสุนางสาวสุชพี  จันทองชพี  จันทอง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 8 ((ชํานาญการชํานาญการ))  
นายมาโนชย  คงเล็กนายมาโนชย  คงเล็ก    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
เจาหนาที่ของ คณะ สํานัก สถาบัน กอง  ศูนย และทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของเจาหนาที่ของ คณะ สํานัก สถาบัน กอง  ศูนย และทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของ  
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