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          ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่งที่  ”วันพัฒนาและปลูกตนไม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2553” ไดจัดใหดีขึ้นในวันเสารที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยฯ ก็ไดจัดใหมีโครงการ  “วันพัฒนาและปลูกตนไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  อยางตอเน่ืองเปนประจําทกุป  ตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงปจจุบนั
เปนเวลา 15 ปแลว 

 

  สําหรับป พ.ศ. 2553  น้ี  มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิม 
พระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โดยมีการปลูกตนไม 
จํานวน 10 ตน ไดแก ตนตีนเปดน้ํา จํานวน 4 ตน ตนหูกระจง จํานวน 5 ตนและตนนนทรีประจํารุน KU 70 
จํานวน 1 ตน ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย เพ่ือเปนการรวมเฉลิมฉลองและถวายพระเกียรติแด
พระองคทาน ประกอบกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวมกันพัฒนาพื้นที่ของหนวยงาน
รวมกับนิสิต บุคลากร  เพ่ือเปนการสงเสริมความสามัคคี  และสรางสํานึกรวมกัน  อีกทั้งยังเปนการรวมแรง
รวมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหมีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน  สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดีอีกดวย 
 

  ในนามของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผมขอแสดงความชื่นชมตอคณะผูบริหาร  
บุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  ที่ไดรวมแรงรวมใจทําใหโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2553”   เกิดขึ้นในวันนี้  ในโอกาสอันดีน้ี   ผมขอสงความ
ปรารถนาดีและกําลังใจมายังคณะผูบริหาร  บุคลากร  นิสิต  และผูเกี่ยวของทุกทานประสบความสําเร็จ
ตามที่มุงหวังในทุก ๆ ดาน  และจงมีวิวัฒนาการเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป  

 
 

 
 

                                                   (ศาสตราจารย ดร.กําพล  อดุลวิทย) 
                                                นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

                                                               กันยายน 2553 
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วันพัฒนาและปลูกตนไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดขึ้นครั้งแรกใน  ป  พ.ศ. 
2538    เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
ครองสิริราชสมบัตคิรบ 50ป   และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมให

หนวยงานราชการปลูกตนไมในบริเวณหนวยงาน   รวมทั้งเพ่ือเปนการเสริมสรางความสามัคคี  และปลูกฝง
จิตสํานึกเพื่อสวนรวม ในการรวมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หนวยงาน อาคารเรียน หอพัก และพ้ืนที่
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยั ใหเกิดความสะอาด เกิดความรมร่ืน และ มีภูมิทัศนสวยงาม อันจะนําไปสูความ
สบายตาสบายใจแกนิสิต บคุลากร และแขกผูมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของพวกเรา 

 

สําหรับป 2553 วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. จัดขึ้นในวันเสารที่ 26 มิถุนายน 2553 เพ่ือ
รวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โดยมีการ
ปลูกตนไม จํานวน 10 ตน ไดแก ตนตีนเปดน้ํา จํานวน 4 ตน ตนหูกระจง จํานวน 5 ตน และตนนนทรี
ประจํารุน KU 70 จํานวน 1 ตน ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย รวมกับ การพัฒนาพื้นที่อาคารสถานที่
ของสวนกลางและหนวยงานตางๆ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากบุคลากร และนิสิต ในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานกิจกรรม “7ส” คือ สะสาง สะดวก สะอาด สรางนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสราง
สิ่งแวดลอมที่ดีในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  ที่สําคัญงานวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ยังเปนกิจกรรมหลัก
ของการจัดงานวันรับนองใหม ในเชิงสรางสรรค และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในจิตวิญญาณ
ของนิสิตใหมอีกดวย 

 

ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกทาน ที่
ชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยอยางดียิ่ง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยของเราเปนมหาวิทยาลัยสี
เขียว และเปนแหลงการเรียนรูทางดานอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 
และมีลักษณะภูมิทัศนที่ดี สวยงาม เหมาะสมกับการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศอยาง  นา
ภาคภูมิใจ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2553” ซ่ึงไดประมวลผลการดําเนินงานกิจกรรรมของทุกหนวยงาน จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสมในปตอๆ ไป 
 
 
 
 

  (รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 
                                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                                        กันยายน 2553 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    3 

 

 
 
 
           วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นครั้งแรกในป 
พ.ศ. 2538 เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และมีการจัดวันพัฒนาและปลูกตนไมตอเน่ืองกันมาเปนประจําทุก เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเปนการเสริมสรางจิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาพื้นที่ทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหมีความสะอาด มีความรมร่ืน สวยงามและมีภูมิทัศนที่ดีกับประชาคมโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย 
 

 การดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมป 2553 น้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสงเสริมความ 
สามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  จึงมีการปลูกตนตีนเปดน้ํา ตนหู
กระจง และตนนนทรี  ประจํารุน KU 70 ณ  บริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย และจัดใหมีวันพัฒนาและปลูก
ตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 วันเสารที่  26  มิถุนายน พ.ศ. 2553    นอกจากนั้น  เพ่ือ
เปนการแสดงถึงความรวมแรงรวมใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวย อาจารย ขาราชการ 
ลูกจางและนิสิต ในการที่จะพัฒนาความสะอาดของอาคารสถานที่   การปลูกตนไมและการบํารุงรักษาตนไม
อยางตอเน่ือง  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด เกิดความรมร่ืน สวยงามสรางสิ่งแวดลอมและภูมิ
ทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ในการนี้ ขอขอบคุณทุกหนวยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสิตทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดีใน
การรวมกิจกรรมในวันพัฒนาและปลูกตนไม พรอมทั้งไดจัดสงสรุปผลกิจกรรมที่ไดดําเนินโครงการฯ  และ
หวังเปนอยางยิ่งวารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553” 
เลมน้ี   จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูเกี่ยวของ 
 
 
 
  (นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง) 
                                                          รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
                                                                              กันยายน  2553 
 
 
 
 
 

สารรองอธิการบดีฝายสารรองอธิการบดีฝายสารรองอธิการบดีฝายกิกกิิจการนิสิตและจการนิสิตและจการนิสิตและพัฒนากายภาพพัฒนากายภาพพัฒนากายภาพ  
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กราบเรียน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
  กระผมในนามมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรรูสึกเปนเกยีรติอยางยิ่งทีท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรไดใหเกียรติมาเปนประธานพิธีเปด“วันพัฒนาและปลูกตนไมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2553” ในวันนี ้

วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นครั้งแรกในวันเสารที่ 10 มิถุนายน 2538 
เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป  
นอกจากนั้น ยังสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหปลูกตนไมบริเวณหนวยงานราชการและเพื่อเปน
สงเสริมความสามัคคีและสรางสํานึกรวมกันระหวางนิสติบุคลากรของมหาวิทยาลยัไดรวมแรงรวมใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยของเราใหมีความสะอาด เกิดความรมร่ืน สวยงาม และมีภูมิทัศนที่ดี 
  ตอมา มหาวิทยาลัย จัดใหมีวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางตอเน่ือง 
เปนประจําทุกป นับถึงปจจุบัน รวม 15 ป  

วันพัฒนาและปลูกตนไมฯ  ในปน้ี มหาวิทยาลัยจัดขึน้โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงไดเรียนเชิญผูบรหิาร บุคลากร
และนิสิตรวมปลูกตนไม จํานวน 9 ตน ณ บริเวณสนามอินทรีจันทรสถติย  และทุกหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยไดรวมพัฒนาพื้นที่ของหนวยงานรวมกับนิสติ บคุลากร สําหรับพ้ืนที่สวนกลาง กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ รวมกับนิสิตคณะตาง ๆ  พัฒนาพื้นที่ ตัดแตงตนไม พรวนดิน และใสปุยตนไม จํานวน 7 
จุด ประกอบดวย สวน 100 ป หลวงสวุรรณวาจกกสิกิจ อาคารสารนิเทศ 50 ป หอประชุมใหญ  อาคารจอด
รถงามวงศวาน 1 หอประวัติและสวนปาลมประตูงามวงศวาน 2  ลานกิจกรรมหนาอาคารเทพศาสตรสถติ  
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร (สวนวรุณาวัณ) และแนวถนนหลังอาคารสวัสดิการ มก. ถึงหอพัก
หญิง ซอยพหลโยธิน 45  

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปด “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553” ณ บัดนี้ 
                                                  

                                                    ************************ 
 
 
 

คํากลาวรายงานพิธเีปด “วันพฒันาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน) 
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เรียน  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธกิารบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบนั นิสิต  บุคลากร 

        และผูเกี่ยวของทุกทาน 

 

              ผมรูสึกเปนเกียรติ ที่ไดมาเปนประธานพิธเีปดงาน “วันพัฒนาและปลูกตนไม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ประจําป 2553 ในวันน้ี 

 

              ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดงาน“วันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
ตั้งแตปพุทธศกัราช 2538 จนถึงปจจุบัน นับเปนสิ่งทีดี่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดขึ้นเพ่ือนอมเกลา
ถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาส ตาง ๆ  นอกจากนั้นยังไดเห็นความสําคัญในการให นิสิต บุคลากร ไดรวม
แรงรวมใจกันพัฒนาพื้นที่และปลูกตนไมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใหมีความรมร่ืน สวยงาม มี
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี  

 

สดุทายนี้ ผมขอขอบคุณอธกิารบดีรองอธิการบดีผูชวยอธิการบดี นิสิต บุคลากรกองยานพาหนะฯ  

และ ผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจกัน ทําให“วนัพัฒนา และปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประจําป 2553” เกิดขึ้นในวนัน้ี และขออํานวยพรใหทุกทานจงประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค 

ที่ไดตั้งใจไวทกุประการ  

 

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดงาน“วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

ประจําป 2553” ณ บัดนี้ 

 

*********** 

 

 

 

 

 

คํากลาวพิธีเปด “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553” 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช) 
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 วันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553  มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเม่ือวันที่ 
26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ เ จ า อยู หั ว ฯแ ล ะ เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ค ว ามส ามั ค คี ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ขอ งบุ ค ล าก รแล ะนิ สิ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูก
ตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง ดังคําขวัญที่วา “เกษตรเขียว สะอาด ปราศจากมลภาวะ” 
และ “นามอง นาดู นาอยู นาเรียน” เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความสะอาด รมร่ืน สวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย และมีภูมิทัศนที่ดี ซ่ึงผูบริหารและทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย ไดรวมดําเนินการ
กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 21,811 คน ประกอบดวย  

 นิสิต                                จํานวน 13,154 คน 
 นักเรียน ครู ศิษยเกาและผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ  จํานวน 3,451 คน 
 บุคลากร          จํานวน 5,059 คน 
 เจาของรถจักรยานยนตบริการ และเจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก ไดแก 

สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร, เขตบางเขน, เขตหลักสี ่ จํานวน 147 คน 
 งบประมาณทีใ่ชในการดําเนินการ รวมเปนเงิน 2,480,471.25  บาท ประกอบดวย                         

o สวนกลาง                       เปนเงิน   290,340.25  บาท 
o หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ เปนเงิน  2,168,131  บาท 
o สหกรณออมทรัพย มก. จํากัด บริจาค เปนเงิน      20,000 บาท 
o รานสหกรณ มก. จํากัด         บริจาค เปนเงิน          2,000  บาท 

หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน และทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยั ไดดําเนินการพัฒนาอาคาร 
และสถานที่ ปลูกตนไม ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
   
 
  

ผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไมผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลูกตนไม   
มหามหามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป วิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป วิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 255325532553   
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คณะเกษตรคณะเกษตร      มีผูเขารวมงาน 800 คน ประกอบดวยนสิิต 600 คน บุคลากร 200 คน ใชงบประมาณ 
60,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ 
- ทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 
- ทําความสะอาดภายในอาคาร 
- จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมูบริเวณชั้น 11 อาคารวชริานุสรณ 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   
- ทําการปลูกตนไมซอมแซมบริเวณสวนทีช่ํารุดเสียหาย 
- ปลูกตนไมกฤษณาจํานวน 6 ตน บริเวณดานขางอาคารวชิรนุสรณ โดยผูบริหารคณะ

เกษตร 
- ตัดแตงกิ่งไมบริเวณลานจอดรถ 
- ทําความสะอาดคูคลองโดยรอบพื้นที่คณะ 
- กําจัดวัชพืชบริเวณโรงเรือนทดลอง 7 หลัง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  
- มหาวิทยาลัยควรใหการสนบัสนุนดานเครื่องมือ และอุปกรณบางตามความเหมาะสม 
- ควรจัดทําของที่ระลกึในวันจัดกิจกรรม เชน หมวก เสื้อยืด เปนตน 

                
 
 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร   
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คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ      มีผูเขารวมงานประมาณ 480 คน ประกอบดวย นิสิตจํานวน 425 คน และ
บุคลากรจํานวน 55 คน ใชงบประมาณ 25,721 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่       
     1.ทําความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบอาคารคณะฯ 
     2.ดําเนินกิจกรรม 7 ส. โดยการสะสางโตะทํางานและเอกสารตางๆ จัดเอกสารใหเปนระบบ 

หมวดหมู สะสางหองทํางานใหสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    
     1.ตัดตกแตงตนหูกวางดานขางคณะฯ ที่ติดเสาไฟฟาแรงสูง ตัดตกแตงตนสน สวนหยอมหนา

ภาควิชาการจดัการและพรวนดินรอบคณะฯ  
     2.ทําความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยทีพั่กของนิสิต ที่น่ังอานหนังสือและทํากิจกรรมตางๆ  และ

สะสางสโมสรนิสิต 
     3.ทําความสะอาดทอระบายน้ํา ฝาเปด หนาภาควิชาการจัดการตลอดแนว และดานหนาคณะฯ 
     4.กวาด – เก็บ ทําความสะอาดโรงรถ และทําความสะอาดรอบอาคารคณะฯ และภาควชิาการ

จัดการ  
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ควรกําหนดวนัพัฒนาฯ เปน “วันอาทิตย” เพราะวันเสารหลายคณะฯ มี

การเรียนการสอน รถยนตพุกพาน จราจรติดขัด การพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณอาคารทํายากมาก พรอมทั้ง
บุคลากรสวนหนึ่งตองสอนหรืออํานวยความสะดวกดานการเรียนการสอนไมสามารถรวมงานพัฒนาได  และ
มหาวิทยาลัย ควรจะสนบัสนุนเครื่องมือ อุปกรณใหกับหนวยงานใหม  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

คณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกจิ
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คณะประมงคณะประมง      มีผูเขารวมงานจํานวน 407 คน ประกอบดวยนิสิต 345 คน และบุคลากร 62 คน ใช
งบประมาณ เปนเงิน 72,673.37 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดโดยรอบบริเวณอาคารโชติสุ
วัตถิิ และอาคารวิทยธารชลานกุิจ 

การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ  ทําการปลูกตนไมบริเวณอาคารบุญอินทรัมพรรย และการ
ตัดแตงตนไม และจัดเก็บขยะบริเวณอาคารเมฆบุญพราหมณ ขุดลอกบอนํ้าบริเวณหนาอาคารศูนยวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานและ
งบประมาณใหกับหนวยงานตามความเหมาะสม 
 

    
 

    
 

    

คณะประมงคณะประมงคณะประมง
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คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร      มีผูเขารวมงานในวันปลูกตนไม จํานวน 880 คน ประกอบดวยนิสิต 730 คน 
และบุคลากร 150 คน งบประมาณในการจดักิจกรรม จํานวน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดของกจิกรรมดังนี ้

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคาร คณะมนษุยศาสตร   อาคาร 1,2,3  ทําความสะอาดหองทํางาน จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ
เรียบรอย 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ทําการปลูกตนไม ใสปุย ใสดินตนไม และกระถางตนไม 
ตัดแตงกิ่งไมโดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดโดยการจัดเกบ็ขยะในบริเวณพื้นที่รอบอาคารมนุษยศาสตร 1,2,3 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัย ฯ ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อชักจูงบุคลากรใหเขารวม
กิจกรรมใหมาก และสนับสนุนงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงานตามความเหมาะสม 

 

                

                                           

        
  

  

คณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตรคณะมนุษยศาสตร
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คณะวนศาสตรคณะวนศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 550 คน ประกอบดวยนสิิต 400 คน และบุคลากร 150 
คน ใชงบประมาณเปนเงิน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังน้ี 

  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคารตางๆภายในคณะ ทําความสะอาดภาควิชา 6 ภาควชิา สํานักงานเลขานุการคณะ หองสโมสร
นิสิต หองสมุด อาคารโดยรอบและบรเิวณดาดฟาตึก พิพิธภัณฑ และดําเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่
ทํางานของแตละหนวยงาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   อธิการบดีปลกูตนโมกราชินี เพ่ือเปนเกียรติแกคณะวน
ศาสตร บรเิวณตึกเทียมคมกฤส ตัดแตงกิ่งไมบริเวณสวนรวมพันธุ แนวรั้วดานหนาคณะและบริเวณดานหนา
ตึกและหลังตกึวนศาสตร 60 ป และตึกเทียมกฤส ทําความสะอาดโตะมาหินบริเวณหนาตึกวนศาสตร 60 ป 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ และคาใชจายตางๆ ตลอดจน
ควรใหมีการจดัวันพัฒนาคณะ ปละ 2 ครั้ง ในการพัฒนาหนวยงาน  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวนศาสตรคณะวนศาสตรคณะวนศาสตร
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คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร    มีผูเขารวมโครงการ 2,361 คน ประกอบดวยนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 จํานวน 
750 คน ชั้นปที่ 2 – 4 จํานวน 781 คน นิสิตปริญญาโท – เอก จํานวน 502 คน คณาจารย 135 คน และ
บุคลากรสายตางๆ อีก 193 คน ใชงบประมาณทั้งฝายกิจการพิเศษและฝายพัฒนานิสิต เปนเงิน 122,041 
บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี         
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ ทํา
ความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองเรียน  หองปฏิบัติการ หองทํางาน 
หองสํานักงานธุรการ หองน้ํา ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ทําความสะอาด เก็บขยะ ตัดแตงกิ่งไมบริเวณลานจอดรถ
ทุกลานในคณะ ลานไปรษณย รอบๆอาคารทวี ญาณสุคนธ เรือนเพาะชํา ขัดโตะและเกาอ้ีมาหินรอบๆคณะ 
 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   เปนกิจกรรมที่ดีทําใหบุคลากรและนิสิตในแตละคณะ มีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคกร อยากเห็นคณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด สวยงาม รมร่ืน ทําใหมีผูมารวมแรงรวม
ใจบําเพ็ญประโยชนในกิจกรรมเปนจํานวนมาก มีความสัมพันธที่ดีและสามัคคีกัน 
                                                                        

     
 

  
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร    มีผูเขารวมงาน จํานวน 3,307 คน จากภาควิชาฯ ศูนย สโมสรนิสิต
คณะฯ และสํานักงานเลขานกุารคณะฯ ประกอบดวย นิสิต 2,000 คน และบุคลากร 1,307 คน ใชงบประมาณ 
เปนเงิน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ปลูกตนไมบริเวณสวนหยอมหนาอาคาร 
 3 ใตอาคาร 14 และอาคาร 17 ตัดแตงกิ่งไมบริเวณโดยรอบอาคาร 2 อาคาร 13 อาคาร 4 หนา อาคาร 8 และ
อาคาร 7 ปรับแตงภูมิทัศนโดยรอบคณะฯ  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ทําความสะอาดภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 
และบริเวณพืน้ที่โดยรอบคณะฯ สโมสรนิสิต โรงอาหารคณะฯ ทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี สํารวจโตะ เกาอ้ีที่ชํา 
รุด ดําเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ในสํานักงาน จัดเก็บเอกสาร และจัดแยกวัสดุ อุปกรณใหเปนระเบยีบ
เรียบรอย ปดกวาดหยากไย เช็ดถูราวบนัได ระเบียง และเช็ดกระจก ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
ภาควิชา / หนวยงาน 
       ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอุปกรณในการปลูกตนไม ไดแก ดิน และ
ตนไม และประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากรและนิสิตเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพียงกันทุกทาน และควรใหบริการ
ทิ้งเศษขยะอยางตอเน่ือง โครงการนี้เปนโครงการที่ดีสงเสริมความสามัคคีระหวางบุคลากรและนิสิต เปนการสราง
จิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาและรักษาความสะอาดและคืนความเขยีวใหกับมหาวิทยาลัย        
 

                
 

       

คณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร
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    คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร      มีผูเขารวมงานจํานวน 352 คน ประกอบดวยนิสิต 232 คน และบุคลากร 
120 คน ใชงบประมาณ 40,000 บาท มีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

  กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ บุคลากรรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สภาพแวดลอมในที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอยเปนระเบยีบ ถูกลักษณะ 

   กิจกรรมจิตอาสา  จิตสาธารณะเพื่อใหนิสิตมีโอกาสไดแสดงออก รูจักมีความรับผิดชอบ เสยีสละ 
อุทิศตนชวยเหลือและไดทาํประโยชนใหแกสวนรวมสรางจิตสํานึกใหรูจักใชและรกัษาสาธารณะสมบัติ และ
ทําใหนิสิตไดมีโอกาสรูจักคุนเคยและสรางความสามัคคีในกลุม 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ทําความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแตงกิ่งไมและปลูก
ตนไม เพ่ิมความรมรื่นสวยงามดานภูมิทัศน 
 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ควรจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาเพื่อสวนรวมใหมากกวาปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตร
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โรงเรียนสาธติแหงโรงเรียนสาธติแหง มก มก..      มีผูเขารวมงาน  เจาหนาที่และบุคลากร  อาจารยและชมรมจํานวน 300 
คน  สมาคมศิษยเกา  จํานวน 100 คน  สมาคมผูปกครองจํานวน 50 คน และนักเรยีนจํานวน 3,000 คน 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่  
- ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน แบงออกเปน 12 โซน ( 12 ระดับชั้นเรียน) 
-  ทําความสะอาดบริเวณหองพักอาจารยและโตะทํางาน อาจารย, เจาหนาที่ทั้งโรงเรียน 
-  ทําความสะอาดรางระบายน้ํารอบๆ อาคารเรียน 
-  ทําความสะอาดบริเวณรั้วโรงเรียนและทางเดินภายในและภายนอก 
-  จัดเก็บขยะบริเวณทางระบายน้ําแนวถนนหนาโรงเรียน 
-  ทําความสะอาดบริเวณพื้นสวนกลางในอาคารเรียน เชน ระเบียงอาคาร บันได ผนังตึก ผนัง

หองเรียน เพดาน กระจกประตู – หนาตาง (ปดกวาดหยากไยและฝุน) 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  

-  ปรับปรุงบรเิวณสวนหยอมภายในโรงเรียน (ลานทอง) 
-  ใสดินบริเวณโคนตนไมใหญ ปลูกไมประดับสวนรอบโคนตนไม  จัดเก็บขยะบรเิวณรอบโคน

ตนไม 
-  ตัดแตงกิ่งไมใหญบริเวณอาคารเรียน และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ 
-  ปลูกตนหูกระจงแทนตนแปลงลางขวด  และตนไมใหญที่หายไปจากการลมและปลวกทําลาย 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  
-  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาจะ

ประชาสัมพันธใหผูปกครองของนักเรียนไดรวมพัฒนา มก. ดวยในปตอไป 
-  จัดสงอุปกรณ วัสดุ สวนกลางใหหนวยงาน ขอใหทางกองยานฯ สงมอบใหกับหนวยงาน

โดยตรง  สําหรับโรงเรียนสาธิตฯ ใหประสานงานกับ อาจารยสาธิต ลาภเกิน (02-942-8086)  อาจารย
ยุทธนา   
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร      มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 1,000 คน ประกอบดวยนิสิต จํานวน 900 คน 
ผูบริหารและบุคลากร จํานวน 100 คน ใชงบประมาณจากเงินรายไดของคณะฯ เปนเงิน 87,875 บาท โดยมี
รายละเอียดในการจัดโครงการ ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      
1. ทําความสะอาดศาลพระภูมิและบริเวณโดยรอบ 
2. ทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี และมานั่งสําหรับนิสิตนั่งพักผอนและทํากิจกรรม 
3. ทําความสะอาดศาลาประชาสัมพันธ ผนังกระจก ชองแสง ประตู หนาตาง และบอรด

ตางๆ บริเวณรอบอาคาร 
4. ปรับปรุงและทําความสะอาดพื้นที่ภายในรั้วระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
5. ทําความสะอาดบริเวณสถานที่จอดรถจักรยานยนตใตอาคาร 5 
6. เก็บขยะและเศษวัสดุตางๆ บริเวณพื้นทีโ่ดยรอบคณะ 
7. จัดเกบ็เอกสาร วัสดุ อุปกรณ ภายในสํานักงานและหองสโมสรนิสิต 

การปการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    
                    1.   ตัดแตงตนไมบริเวณดานหนาอาคารปฏิบตัิการ คณะเศรษฐศาสตร ตลอดแนวไปจนถึง
ศาลาประชาสมัพันธ บริเวณดานหนา                                                                                

2. ตัดแตงตนไม พันธุไม กําจัดวัชพืชที่เสื่อมโทรมภายในรั้วระหวางอาคาร 1และอาคาร 2 
บริเวณสวนหยอมหนาลานแสดสน สวนหยอมระหวางหองพักคนงานและหองน้ํานอกอาคาร 

3. เก็บเศษใบไม ตกแตงและบาํรุงรักษาตนไมบริเวณโดยรอบคณะ 
4. ทาสีบล็อกปูนที่ใสตนไมดานหนาอาคาร 1 ไปตลอดแนว 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  เปนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน เพราะเปนกิจกรรมที่ทํารวมกันระหวาง
บุคลากรและนิสิตทําใหเกดิความรัก ความสามัคคี และรวมแรงรวมใจกันเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของ
หนวยงาน ใหมีความสะอาด สวยงาม รมรื่น นาอยู และมีความเปนระเบียบเรียบรอย ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึง
ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือจูงใจใหบุคลากรและนิสิตไดตระหนักถึงความสําคัญในกิจกรรมเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนวัสดอุุปกรณตางๆ 
ในการดําเนินกิจกรรมใหแกหนวยงานบางตามความเหมาะสมและตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร      มีผูเขารวมงานจํานวน 400 คน ประกอบดวยนสิิตปริญญาตรี โท 
เอก จํานวน 330 คน อาจารยและบคุลากรจํานวน 70 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 22,575 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมกิจกรรม 7  7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่     
         - ทําความสะอาดบรเิวณรอบๆ อาคาร 
         - ทําความสะอาดบรเิวณโถงนิทรรศการชั้นลาง     
         - ทําความสะอาดบรเิวณลานอเนกประสงคขางสนามหญา    
         - ทําความสะอาดโรงอาหาร 
         - ทําความสะอาดและพัฒนา  Studio  นิสิตชั้นปที่  1 – 5   รวมถึงพ้ืนที่ขางเคียง 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    
         - ปลูกตนไมเพ่ิมเตมิ บริเวณสวนหยอมรอบๆ คณะฯ  
         - ตัดแตงกิ่งตนไมบริเวณรอบๆ อาคาร 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคดิเห็นขอเสนอแนะ   
         1. มหาวิทยาลยัควรมีการประชาสมัพันธใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต ไดรับขอมูล

ขาวสารไดอยางทั่วถึง 
         2. มหาวิทยาลยัควรใหการสนับสนุนคาใชจายตามความเหมาะสม 

                   3. มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม 

 

   
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตรคณะสถาปตยกรรมศาสตร
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คณะสตัวแพทยศาสคณะสตัวแพทยศาสตรตร      มีบุคลากรเขารวมกิจกรรม 380 คน ประกอบดวยบุคลากรจํานวน 80 
คน และนิสติ จํานวน 300 คน โดยใชงบประมาณเปนเงิน จํานวน 40,000 บาทถวน  โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    
- จัดเก็บทําความสะอาดบรเิวณภายในภาควิชา/หนวยงาน 

 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   
          - รณรงครักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยบริเวณโดยรอบคณะฯ 
          - ตกแตงพ้ืนที่โดยรอยคณะฯ 
          - ตัดแตงกิ่งไมสูง ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
          - จัดเก็บพัสดุตางๆใหเปนระเบียบ 
          - ขุดลอกทอระบายน้ําบริเวณโดยรอบตามอาคารตางๆ 
          - นําพัสดุเลิกใชหรือหมดสภาพไปจัดเก็บรอดําเนินการตามระเบียบ 

  

          
  

          
  

  

  

คณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตรคณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะสงัคมศาสตรคณะสงัคมศาสตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน  1,170  คน ประกอบดวย นิสิต จํานวน 1,100 คน 
และบุคลากร จํานวน  70  คน  ใชงบประมาณ  เปนเงินจํานวน  60,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบรเิวณ
โดยรอบอาคาร 1 2 3 และอาคารศรีรัศมรวมทั้งทําความสะอาดคลองบริเวณดานหลังอาคาร 2 และคลอง
ดานหนาอาคารศรีรัศม์ิ 
  การการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ทําการปลูกตนโมกบริเวณหนาอาคาร 3 และพัฒนารอบๆ
บริเวณใหสวยงาม 
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานตามความ
เหมาะสม 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

  

  

  

  

  

คณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตร
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                        คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 484 คน  ประกอบดวย นิสิต 400 คน และ
บุคลากร 84 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 29,044 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพัฒนาอาคารและสถานที่และการพัฒนาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองเรียน และสถานที่ทํางาน  โดยดําเนินการตามกิจกรรม 7 ส.  
             การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ ทําการพัฒนาบริเวณหนาอาคารและโดยรอบ ตัดแตง
สนาม ตัดแตงกิ่งไม ใสปุยตนไม เก็บขยะ เก็บกวาดใบไม และเศษกิง่ไม บริเวณอาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6  
ปลูกแนวตนไมติดอาคารโรงอาหารกลาง 2 และบริเวณอาคารกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลอกคูคลอง
หนาอาคาร 3 
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ะ –– 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะเทคนิคการสัตวแพทยคณะเทคนิคการสัตวแพทย      มีผูเขารวมงาน จํานวน 205 ประกอบดวย นิสิต 169 คน บัณฑิต
เทคนิคการสตัวแพทย 4 คน และบุคลากร 32 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 19,995 บาท โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดเก็บกวาดและคัดแยกขยะ 
ภายในอาคารเทคนิคการสตัวแพทย และบริเวณโดยรอบอาคาร เก็บขยะบริเวณแนวรั้วและบรเิวณหนาปาย
คณะเทคนคิการสัตวแพทย ทําความสะอาดศาลทาวมหาพรหม ทําความสะอาดโดยรอบอาคารสโมสรนิสิต 
และบริเวณโรงอาหาร ตัดหญาและแตงกิง่ตนไมบริเวณสนามฝกสุนัข  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ทําการปลูกตนไมและตัดแตงกิ่งตนไมบริเวณหนาปาย
คณะเทคนคิการสัตวแพทย ดานหลังอาคารเทคนิคการสัตวแพทย สวนหยอมดานหนาสโมสรนิสิต และ
สวนหยอมดานหนาโรงอาหารคณะเทคนคิการสัตวแพทย 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรใหการสนบัสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานตามความ
เหมาะสม หรือใหการสนับสนุนอุปกรณในการปฏิบัติงาน และพันธุไมบางสวน ทีทุ่กๆหนวยงานไดพรอมใจ
กันปลูกในปน้ันๆ 

 

    
 

   
 

    
 

คณะเทคนิคการสตัวแพทยคณะเทคนิคการสตัวแพทยคณะเทคนิคการสตัวแพทย
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บัณฑติวทิยาลับัณฑติวทิยาลัยย      มีผูเขารวมงานทั้งหมด 58 คน ประกอบดวย ผูบริหารและบคุลากร ใชงบประมาณ 
เปนเงิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในสํานักงาน และบริเวณ 
พ้ืนที่รอบอาคาร ทําความสะอาดหองทํางาน ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ผูบริหาร และบุคลากรรวมกันปลูกตนไม ทําความสะอาดพื้น 
และตกแตงสวนหยอมภายในแลภายนอกอาคารบัณฑิตวทิยาลัย 

 

      
 

        
 

       
 
 
  

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
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วิทยาลยัสิ่งแวดลอมวิทยาลยัสิ่งแวดลอม      มีผูเขารวมงานจาํนวน  80 คน ประกอบดวยนิสิต 60 คน และบุคลากร 20 
คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 13,853 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที ่ ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม หองพักคณาจารย สํานักงานเลขาฯ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองพักนิสิต 
ป.โท -ป.เอก  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ทําการบํารุงรักษาตนไมโดยรอบอาคาร และการจัดเก็บ
เศษวัสดุอุปกรณรอบอาคารโดยสวนหนึ่งไดนําไปฝากธนาคารรีไซเคิล - Green มก. เพ่ือนําเศษวัสดุอุปกรณ
ไปรีไซเคิลตอไป 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัย ฯ ควรใหตวัแทนของทุกหนวยงานรวมปลูกตันไมกับ
ผูบริหารเพื่อสรางความสามัคคี และใหมหาวิทยาลยัฯประชาสัมพันธขอความรวมมือทุกหนวยงานคัดแยก
ขยะกอนนําไปทิ้ง เชน ขยะอินทรียจําพวกเศษใบไมใหนําไปทําปุยหมักใสตนไมในหนวยงาน  ขยะรีไซเคลิ
ใหนํามาฝากกับทางมหาวทิยาลัยฯ เพ่ือเปนการลดปรมิาณขยะรวมของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเฉพาะวัน
พัฒนา ฯ ทุกปจะมีปริมาณขยะรวมกันเปนจํานวนมาก 
  

    
 

    
 
 

 
 

วิทยาลัวิทยาลัวิทยาลัยสิ่งแวดลอมยสิ่งแวดลอมยสิ่งแวดลอม
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  สํานักงานอธิการบดีสํานักงานอธิการบดี      อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น G ชั้น 7 ( กพร.มก. ) มีผูเขารวมงาน จํานวน 6 
คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ีกิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่     
 1. รวบรวม จัดเก็บ เอกสารใหเปนหมวดหมู และ ทําลายเอกสารที่ไมใชในทางปฏิบัติงาน 
 2. สํารวจ ตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือใหใชงานไดดี  
 3. ดูแล ทําความสะอาดพื้นที่ ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
  การปลูกตนไมและพัฒนการปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณาบริเวณ   ตัดแตงตนไมภายในสํานักงาน  
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  – 
 

            
  

                
  

                                                                                
  

  

สํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดีสํานักงานอธกิารบดี
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กองกลางกองกลาง      มีบุคลากรเขารวมงาน ไดแก 1.งานสารบรรณ 2.งานการประชุม 3.งานประชาสัมพันธ 
4.งานสภาขาราชการ 5.งานเลขานุการบริหาร 6.งานบริหารและพิธีการ ประกอบดวย ขาราชการ 18 คน 
ลูกจางประจํา 6 คน ลูกจางชั่วคราว 3 คน พนักงานเงินรายได 18 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 12 คน 
พนักงานขาราชการ 3 คน รวม 60 คน โดยใชงบประมาณเปนเงิน 3,028 บาท และมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคและการพฒันาอาคารและสถานที่ารและสถานที่   ทําความสะอาดโดยการเก็บขยะ ทําความ
สะอาดเครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอร และวสัดุพิธีการ วัสดุสํานักงาน โตะทํางาน คัดแยกเอกสารที่หมด
ความจําเปน และจัดหมวดหมู และบริเวณพื้นที่ตั้ง ชั้น 6 และบริเวณหองรับ – สงหนังสือ งานจดหมาย งาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือความเปนระเบียบสวยงาม สะอาด สะดวก และรักษาสภาพแวดลอมภูมิทัศน 

  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณในการทําความ
สะอาดอยางพอเพียง และขอความอนุเคราะหจัดรถยนตสวนกลาง รับ – สง บุคลากรเพิ่มเติม 

 

     
 

     
 

 
  
  

กองกลางกองกลางกองกลาง
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งานปงานประชาสมัพันธ  มกระชาสมัพันธ  มก.. มีบุคลากรรวมงาน 13 คน  โดยไมใชเงินงบประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียด

การรวมกิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรม กิจกรรม 5 5 สส.. เก็บกวาดทําความสะอาดภายในหนวยงาน อาทิ โตะทํางาน โตะรับแขก หอง

จัดเตรียมอาหาร และกําจัดแหลงอาหารของหนู  
กิจกรรมถายภาพ  และถายวีดีโอกิจกรรมถายภาพ  และถายวีดีโอ   ตั้งแตพิธีทําบุญตกับาตร ผูบรหิารเยี่ยมชมหนวยงานทั้ง 2 

สาย จนถึงพิธีมอบเหรียญ เคยู 70 
กิจกรรมการกระจายเสียงกิจกรรมการกระจายเสียง  ดําเนินการประกาศกระจายเสียงรอบๆ มหาวิทยาลัยวันที่ 26 

มิถุนายน 2553 กอนวันพัฒนาเพื่อย้ําเตือนใหบุคลากรและนิสิตไดมารวมงานวันพัฒนาและปลกูตนไม มก. 
และวันพัฒนาในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 

กิจกรรมพิธีกรกิจกรรมพิธีกร ในพิธีปลกูตนไม ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย  
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ เห็นควรสรางจิตสํานึกในการพัฒนาหนวยงานและดูแลรักษาตนไมเปน

ประจํา และควรมีการเยี่ยมชมขณะที่นิสติ บุคลากรกําลังพัฒนาเพื่อจะไดเห็นภาพที่แทจริงในการพัฒนาของ
แตละหนวยงานตอไป ทั้งยงัไดภาพที่เปนบรรยากาศการพัฒนาจริง ๆ ดวย และควรมอบน้ําดื่มดวย  

  

            
  

                                                  
  

  
  
  
            
  
  

งานประชาสัมพันธ มกงานประชาสัมพันธ มกงานประชาสัมพันธ มก...   
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สภาขาราชการสภาขาราชการ    มีประธานสภาขาราชการ รองประธานสภาขาราชการคนที่ 1 รองประธานสภา
ขาราชการคนที่ 2 เลขาธิการสภาขาราชการ ผูชวยเลขาธิการสภาขาราชการ กรรมการสภาขาราชการ และ
เจาหนาที่สภาขาราชการ รวมกิจกรรมวันพัฒนาและปลกูตนไมกับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ณ สนามกีฬา
อินทรีจันทรสถิตย จํานวน 11 คน หลังจากนั้นไดแยกยายกันไปพัฒนาหนวยงานตนเอง 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      สํานักงานสภาขาราชการ ดําเนินกิจกรรมใน
สํานักงานโดยการทําความสะอาดโตะทํางานตนเองและทําความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบใน
สํานักงาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ประธานสภาขาราชการ รองประธานสภาขาราชการ 
เลขาธิการสภาขาราชการ กรรมการสภาขาราชการ และเจาหนาที่สภาขาราชการ รวมปลูกตนไมกับ
ผูบริหารและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ บริเวณสนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ   ควรมีการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเชนนี้ตลอดไป เพราะจะมีการคัด
แยกสิ่งของที่ไมไดใชออกไปจากโตะทํางาน สํานักงานสะอาดขึ้น และมีการตกแตงสถานที่สวยงามขึ้น 

 
 

    
 

    
 

  

สภาขาราชการสภาขาราชการสภาขาราชการ
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กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่      มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 50 คน ใชงบประมาณ 4,232 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพัฒนาอาคารและสถานที่และการพัฒนาอาคารและสถานที่   รวมกันทําความสะอาดโตะทํางาน จัด
สถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมของหนวยงานใหเปนระเบียบเรียบรอย จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู
สะดวกตอการคนหาและทําลายเอกสาร 
 

 
 
 

       
 

    
 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี
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กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต    มีผูเขารวมงาน ประกอบดวยนิสติ จํานวน 2,000 บาท และบุคลากรกองกิจการ
นิสิต จํานวน 120 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 70,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี  

กิจกรรม กิจกรรม 55 ส ส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบรเิวณ
ตึกพัก/หอพัก อาคารในการดูแลของกองกิจการนิสิต ลานจอดรถ และบริเวณโดยรอบกองกิจการนิสิต 

การปลูการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ทําการปลูกตนไมละพัฒนาบริเวณตึกพกั/หอพัก และ
บริเวณรอบกองกิจการนิสิต 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธโดยทั่วถงึมากกวานี้ และควรมี
งบประมาณใหกับหนวยงานตามความเหมาะสม 

 

    
 

    
 

    
 

  

กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต
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กองคลังกองคลัง      มีบุคลากรเขารวมงาน จํานวน 87 คน ใชงบประมาณดําเนินการเกี่ยวกับคาอาหาร 

กลางวันและคาน้ําดื่ม คาอุปกรณและวัสดใุนการทําความสะอาดภายในสํานักงานจํานวน 15,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ 
1. รักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของสถานที่ของการทํางานของกอง

คลัง โดยเนนความสะอาดในหองทํางาน / ระเบียงโดยรอบ /หองน้ํา 
2. จัดเก็บเอกสารและคัดแยกเอกสาร  เอกสารที่ตองเก็บรักษา เพ่ือใชในการตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานใหจัดเก็บ ใหเปนระเบียบ  และสะดวกในการคนหาเอกสารสวนที่สามารถดําเนินการทาํลายได 
ตามระเบียบงานสารบรรณฯ ใหคัดแยกและจัดทํารายละเอียด เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขออนุมัติ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานและ
งบประมาณใหกับหนวยงานตามความเหมาะสม 
   
 

   
 

กองคลังกองคลังกองคลัง   
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กองบริการการศึกษากองบริการการศึกษา    มีบคุลากรทั้งสิ้นจํานวน 40 คน ซ่ึงไดเขารวมงานวันพัฒนาและปลูกตนไม
ของกองบริการการศึกษา ประจําป 2553 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 85.00 โดยใชงบประมาณจากเงิน
รายไดกองบริการการศึกษา บัญชี 105 งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ รวมเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังน้ี   

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่        
 1. ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพและอุปกรณ

สํานักงานที่อยูในความรบัผิดชอบของบคุลากรและสวนรวมของกองบริการการศึกษา 
 2. สะสางเอกสารที่ไมใชงาน จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย และจัดเอกสารใหเปน

หมวดหมูเพ่ือความสะดวกในการคนหาและหยิบใชสะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ใสปุย พรวนดินและบํารุงรกัษาตนไมรอบบริเวณทําความ

สะอาดและจัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบยีบและถูกสุขลักษณะ 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยฯ ควรรณรงคใหบุคลากรทกุหนวยงานเขารวมงานและ

ดําเนินกิจกรรมการดูแลรักษาสถานทีท่ํางานใหสะอาดและเปนระเบยีบเรียบรอยนาอยูอยางตอเน่ืองโดยอาจ
จัดประกวดหนวยงานดีเดนดานการพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานใหถูกสขุลักษณะและจัดเกบ็ขอมูลใน
รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส มากยิ่งขึ้นเพ่ือลดการใชกระดาษและทรพัยากร 
 

   

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

กองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษากองบรกิารการศกึษา



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    

 
36 

  

  

  

กองแผนงานกองแผนงาน      มีผูเขารวมงาน จํานวน 58 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 25,000 บาท โดยมีราย 
ละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่     
1. ปรับปรุงและตกแตงสถานที่บริเวณชัน้ 7 รวมถึงทาํความสะอาดบริเวณพื้นทีท่าํงานใน

สวนที่รับผิดชอบและพื้นที่สวนกลาง เชน หองประชุม หองรับประทานอาหาร บริเวณเครื่องถายเอกสารและ
ดิจิตอล 

  2. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเขาแฟมและตูใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการหยิบใชและ
สืบคนขอมูลเดิมและเพ่ือความเปนระเบยีบเรียบรอย 

  3. ตรวจสอบและแยกเอกสารที่ไมใชงานและมีอายุงานเกิน 10 ป เพ่ือทําลาย และจําหนาย 
  สํารวจและจาํหนายวัสดุ สํารวจและจาํหนายวัสดุ -- ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
  1. ตรวจสอบวสัดุ ครุภัณฑ ที่เสื่อมสภาพเพื่อที่จะไดทําเรื่องจําหนายหรือซอมแซมตอไป 
  2. รวมกันจัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมใหปลอดภัยโดยดูแลวัสดุอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟา และเครื่องใชสํานักงานใหอยูในสภาพที่ดีและใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. จัดเก็บมุมหนังสือของกองแผนงานโดยเก็บหนังสือเขาตูใหเปนหมวดหมู แยกประเภท

หนังสือเพ่ือการคนหาและเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  1) จัดทําพื้นที่สีเขียว โดยการจัดหาตนไมมาประดับเพ่ือ

สรางความรมรื่น และสรางบรรยากาศใหกับบุคลากรในหนวยงาน 2) ชวยกันดูแลตนไมในหนวยงานใหสด
ชื่น 

 
 

        
  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน
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กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่      ดําเนินงานพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของของสวนกลาง
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,450 คน ประกอบดวย ผูบรหิาร
มหาวิทยาลัย จํานวน 38 คน  บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  จํานวน 412 คน  และนิสิตคณะ
ตางๆ  จํานวน 853 คน  เจาของรถจักรยานยนตรับจางภายใน มก. จํานวน 95 คน และบุคลากรที่ขอความ
อนุเคราะหจากสวนราชการภายนอก จํานวน  52 คน พรอมเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร เขารวมการ
พัฒนาในครั้งน้ีดวย ไดแก  สํานักระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร, สํานักงานเขตจตุจักร, สํานักงานเขตบางเขน, 
สํานักงานเขตหลักสี ่และศนูยเครื่องมือกล สํานักงานกอสรางและบูรณะ  เพ่ือรวมเฉลิม-พระเกียรติ เน่ืองใน
วโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อเปนการเสริมสรางความสามัคคี 
และสรางจิตสาํนึกรวมกันใหกับนิสิต บคุลากร ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในการประกอบกิจกรรม
พัฒนา โดยใหทุกหนวยงานรวมแรงรวมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯใหมีความสะอาด เกิดความรมร่ืน 
สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี  ใชงบประมาณ เปนเงิน 290,340.25 บาท โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังน้ี  

 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ วัสดุการเกษตรเพือ่ใชในการพฒันาพื้นที่สวนกลาง 
และการรักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลยั 

 การปลูกตนไม การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก 
 การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ใหบรกิารจดัเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะที่กําหนด 
 ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเกบ็ขยะ 
 จัดเตรียมอาหาร นํ้าดื่ม ใหกับบุคลากรและนิสติที่รวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง 
 จัดเตรียมผลไม สําหรับใหผูบริหารมอบใหบุคลากร นิสิตของทุกหนวยงานที่รวมงาน 

5 

การพัฒนาอาคารและสถานที่สการพัฒนาอาคารและสถานที่สวนกลาง วนกลาง 77 จุด จุด       พัฒนาพื้นที่สวนกลางในการรักษาความ 
สะอาดและพฒันาบริเวณ กวาดทําความสะอาดขยะ กิ่งไม ใบไม บํารุงรักษา ตัดแตงกิ่งตนไม กําจัดวัชพืช
จอกแหน  เศษขยะตามคูคลอง ภายในวทิยาเขตบางเขน และเกบ็ขยะใสรถบรรทกุนําไปทิ้งจุดทิ้งขยะซอย
พหลโยธิน 45  โดยแบงออกเปน 7 จุด ดังน้ี 

1. บริเวณสวน 100 ป หลวงสวุรรณฯ และบริเวณอาคารศนูยเรียนรวม 1 มีผูเขารวม 
กิจกรรม จํานวน 148 คน ดังน้ี  

นิสิต 143 คน (คณะเกษตร 50 คน  คณะวิทยาสาสตร 80 คน 
และรุนพ่ีควบคุม 13 คน) 

เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยรอบ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน ดังน้ี 
  นิสิต 95 คน (คณะสถาปตยกรรมศาสตร  20  คน , คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

60 คน และรุนพ่ีควบคุม 15 คน) 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

3. บริเวณหอประชุมใหญ ประตูใหญ ศาลาหกเหลี่ยม ที่จอดรถสวัสดิการ มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 171 คนดงัน้ี 

  นิสิต 150 คน (คณะวนศาสตร 100 คน  คณะสัตวแพทยศาสตร 30 คน 
คณะเทคนคิการสัตวแพทย 20 คน และรุนพ่ีควบคุม  15  คน) 

เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 5 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

4. บริเวณสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร และสวนวรุนาวัน  มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 170 คนดังน้ี 

  นิสิต 165 คน (คณะบริหารธุรกิจ 80 คน  คณะเศรษฐศาสตร 70 คน 
และรุนพ่ีควบคุม  15  คน) 

เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

5. บริเวณหอประวตัิ และสวนปาลมประตู 2   มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 115 คน ดังน้ี 
นิสิต 110 คน (คณะวศิวกรรมศาสตร  100 คน และรุนพ่ีควบคุม  10  คน) 
เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 

 6. บริเวณหนาอาคารเทพศาสตร ลานกิจกรรม และโดยรอบอาคาร  Kasetsart IT Square 
(KITS) มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 115 คน ดังน้ี 

นิสิต 110 คน (คณะมนุษยศาสตร  40 คน  คณะสังคมศาสตร  60 คน   
และรุนพ่ีควบคุม  10  คน) 

เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 4 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน  

7. บริเวณแนวถนนหลังอาคารสวัสดิการ มก.ถึงหอพักหญิง  ซอยพหลโยธิน 45  
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 86 คน ดังน้ี 

นิสิต 80 คน (คณะศึกษาศาสตร  40 คน  คณะประมง  30 คน   
และรุนพ่ีควบคุม  10  คน) 

เจาหนาที่งานสวนและรกัษาความสะอาด 5 คน 
เจาหนาที่ควบคุม 1 คน 
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การปลูกตนไการปลูกตนไการปลูกตนไม ม ม    การเตรียมตนไมสําหรับใหผูบริหารและนิสิตปลูก  
 บริเวณสนามอินทรียจันทรสถิตย (ดานทิศใต)  ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย   

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อธิการบดี และผูบริหาร และนิสิต บุคลากร รวมปลูกตนตีนเปดน้ํา 
จํานวน 4 ตน  ตนหูกระจงจํานวน 5  ตน  และรวมปลูกตนนนทรี ประจํารุน KU 70  จํานวน 1 ตน 

การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ     ที่ใชในวันพัฒนาฯ สําหรับนิสิตที่เขารวมกิจกรรม 
พัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จํานวน 7 จุด โดยมีเจาหนาที่งานสวนและรักษาความสะอาด  30 คน     

การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจัการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจัการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกลกรกลกรกล       กองยานพาหนะฯ ไดจัดเตรียมยานพาหนะไว
บริการ และเกบ็ขยะวันพัฒนาและปลูกตนไม มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 56 คน ดังน้ี 

       รถประจําผูบริหารมหาวิทยาลยั  12 คัน 
       รถประจําเสบียงสวนกลาง   10 คัน 
       รถบรรทุกและเครื่องจักรกล         6 คัน 
ประสาประสาประสานงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทกุ และรถเก็นงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็นงานกับหนวยงานที่ใหความอนุเคราะหรถบรรทุก และรถเก็บยบยบยยะยะยะ     มีบุคลากรรวม

กิจกรรม จํานวน 65 คน เพ่ือประจํารถที่ใชในการจัดเก็บขยะจากหนวยงานตางๆ ที่ไดจากการพัฒนาฯ  มี
หนวยงานดังน้ี 

- สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร.  
รถบรรทุกเททาย  7 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถแบคโฮลลอยาง 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถตักหนาขุดหลัง 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตบางเขน 
รถบรรทุกเททาย  2 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 7 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตจตุจักร 
รถบรรทุกเททาย  5 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 3 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- สํานักงานเขตหลักสี ่
รถบรรทุกเททาย 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

- ศูนยเครื่องมือกล (ดินแดง) 
รถแบคโฮล (แบบตักหนา-หลัง) 1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 
รถแบคโฮลลอยาง  1 คัน   (พรอมเจาหนาที่) 

ประสานงานกับหนวยงาประสานงานกับหนวยงาประสานงานกับหนวยงานการเปดสนการเปดสนการเปดสถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ ถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ ถาณีบริการนํ้ามัน กรณีพิเศษ  มีบุคลากรประจําหนาลาน 
และ พนักงานบัญชี จํานวน 5 คน  คอยอํานวยความสะดวกบริการเตมินํ้ามันเชื้อเพลิงกับยานพาหนะที่
ดําเนินกิจกรรม 
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งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ    มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 30 คน   ปฏิบัติงานดังน้ี   
                                    จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่จัดเตรียมอาหาร  นํ้าดื่ม ม ม  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 15 คนใหกับบุคลากรและนิสิตที่รวม
พัฒนาพื้นที่สวนกลาง 

จัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไมจัดเตรียมผลไม     มีบุคลากรรมรวมกิจกรรม จํานวน 15 คน สําหรับใหผูบริหารมอบใหบุคลากร 
และนิสิตของทุกหนวยงานที่รวมวันพัฒนา โดยจัดใหมียานพาหนะติดตามผูบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
มอบผลไม โดยแบงออกเปน 3 สาย ไดแก สาย 1 ติดตามอุปนายกสภามหาวิทยาลัย, สาย 2 ติดตามทาน
อธิการบดีและผูบริหาร , สาย 3 ติดตามรองอธิการบดีและผูบริหาร นอกจากนั้น บุคลากรของบางงานยัง
ดําเนินการพัฒนาหนวยงาน ไดแก 

งานยานพาหนะงานยานพาหนะ      มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 50 คน ทําความสะอาด  บริเวณที่จอดรถ 
ดานหนาของกองยานพาหนะฯ  ทําความสะอาดถนนหนากองยานพาหนะฯและที่พักผูโดยสารรถสวัสดิการ  
เก็บเอกสารและวสัดุภายในสํานักงาน งานยานพาหนะ  หองเก็บของใหเรียบรอย 

งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษงานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 44 คน  
การพัฒนาอาคารและสถานที่ดําเนินการดังน้ี 

1. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณหองสํานักงาน  ทําความ 
สะอาดใตถุนอาคารและหองลิฟต  เก็บขยะภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร 

2. อาคารสารนิเทศ 50 ป  ทาํความสะอาดหองสํานักงานของอาคาร, 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  ทําความสะอาดบริเวณหองควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่ดานหนา
ของอาคาร, ภายในลิฟต/พ้ืนที่หนาลิฟต, บันไดหนีไฟ และลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

6. อาคารจอดรถงามวงศวาน 2  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณภายในสํานักงาน เก็บ 
ขยะบรเิวณโดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดบริเวณหองควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่ดานหนา
ของอาคาร, ภายในลิฟต/พ้ืนที่หนาลิฟต, บันไดหนีไฟ และลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

7. อาคารจอดรถบางเขน  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณภายในสํานักงาน เก็บ 
ขยะบรเิวณโดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดบริเวณหองควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่ดานหนา
ของอาคาร, ภายในลิฟต/พ้ืนที่หนาลิฟต, บันไดหนีไฟ และลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

การปลูกและบํารุงรักษาตนไม 
1. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณรอบอาคาร  พรวนดิน / ใสปุยตนไม 

และกําจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคาร 
2. อาคารสารนิเทศ 50 ป  ใสปุยตนไมบริเวณโดยรอบของอาคาร  ตัดแตงกิ่งไมให 

สวยงาม และพรวนดินรดน้ําตนไม 
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3. อาคารสวัสดิการ มก.  ใสปุยตนไมบรเิวณอาคาร  พรวนดินรดน้ําตนไม  ตัดหญา 
บริเวณอาคาร และตัดแตงกิง่ไม 

4. อาคารจอดรถบางเขน  ตดัแตงกิ่งไมใบไมบริเวณอาคาร  และใสปุยตนไม 
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณอาคารฯ  ตัดหญารอบอาคาร 

และใสปุย / พรวนดินตนไม     
6. อาคารจอดรถงามวงศวาน 2  ตัดแตงกิ่งไมบริเวณอาคารฯ  ตัดหญารอบอาคาร 

และใสปุย / พรวนดินตนไม     
7. อาคารจอดรถบางเขน  ตดัแตงกิ่งไมบริเวณอาคารฯ  ตัดหญารอบอาคาร 

และใสปุย / พรวนดินตนไม     
งานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความปลอดภัย  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 128 คน รวมพัฒนาสวนกลางประจํา

รถบรรทุกเก็บขยะและประจําจุดพัฒนา ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ  อํานวยความสะดวกดานจราจร    

ดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการภายในอาคารสวนกลาง  และ ควบคุมดูแลและจัดกําลังเจาของ
รถจักรยานยนตรับจางจํานวน 95 คน รวมจัดเก็บขยะบริเวณพื้นที่พัฒนาที่มีการรองขอ ภายใน มก.  

งานสวนและรักษาความสะอาดงานสวนและรักษาความสะอาด  มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 74 คน ดําเนินการจัดเตรียม
สถานที่ จัดเตรียมตนตีนเปด จํานวน  4 ตน   ตนหูกระจง จํานวน 5 ตน  และตนนนทรีจํานวน 1 ตน  
การจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณพิธีปลูกตนไมบรเิวณบริเวณสนามอินทรียจันทรสถิตย (ดานทิศใต) 
รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณทางการเกษตรใชสําหรับรวมพัฒนาสวนกลางจํานวน 7 จุด และจัด
บุคลากรรวมพัฒนาพื้นที่สวนกลางรวมทั้งจัดเก็บขยะประจําจุดพัฒนา   

งานอาคารและสถานที่งานอาคารและสถานที ่ มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 28 คน  ทําความสะอาดบริเวณภายใน
อาคารและบรเิวณรอบอาคาร  จัดเก็บอุกรณ/ทําความสะอาดหองสํานักงาน ตัดแตงกิ่งไมและเก็บขยะบริเวณ
รอบอาคาร  ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศแตละหองเรียน 

งานซอมบํารุงงานซอมบํารุง    มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 43 คนทําความสะอาดบริเวณดานหนาอาคารซอม
บํารุงและบรเิวณภายในสํานักงานแตละหนวย  เก็บเอกสารและวสัดุภายในสํานักงานและเก็บของให
เรียบรอย  และจัดบุคลากรรวมพัฒนาพื้นที่สวนกลาง   

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิตงานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต    มีบุคลากรรวมกิจกรรม จํานวน 65 คน  ทําความสะอาด/
จัดเก็บเอกสาร อุปกรณ ภายในสํานักงาน เพ่ือใหสะอาดมีระเบียบ 
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กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ      มีบุคลากรเขารวมกจิกรรมจํานวน 36 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 4,714 บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพื้นที่
ทํางานของแตละบุคคล โดยจัดเก็บโตะทาํงานใหมีระเบียบ เก็บเอกสารที่มิไดใชแลวและนําไปทําลาย จัดเก็บ
และทําลายวัสดุอุปกรณสํานักงานที่เสื่อมสภาพ ชํารุด และไมจําเปนตองใชงาน 
 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธกองวิเทศสัมพันธ
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สถานพยาบาลสถานพยาบาล    มีผูเขารวมงาน จํานวน 41 คน ประกอบดวยบุคลากรของสถานพยาบาล จํานวน 
41 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 2,460 บาท (สองพันสี่รอยหกสิบบาทถวน) โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรกิจกรรม ม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ไดดําเนินการทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบตัิงาน 
รวมถึงการทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช ของแตละฝายรวม 5 ฝาย และฝายบริหารไดดําเนินการขัดลาง
พ้ืนหองประชุม และทางเดินอาคาร 2  
 

          
 

 
 
 
 
 
    
 

                  
 
 
 
 
      

  

 

 

 

 

 
 
 

สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล
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ศูนยวชิาบูรณาการศูนยวชิาบูรณาการ      มีผูเขารวมงาน จํานวน 11 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 1,000 บาทโดยใช 
เงินรายได บัญชี 359 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปคาใชจายจริงทั้งสิ้นคิดเปนเงิน 500 บาท 
 โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และกและการพฒันาอาคารและสถานที่ารพฒันาอาคารและสถานที่    
1. ทําความสะอาดโตะทํางาน เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพและอุปกรณ

สํานักงานทั้งสวนตนและสวนรวม 
  2. สะสางเอกสารที่ไมใชงาน จัดเก็บเอกสาร ใหเปนระเบียบเรียบรอย และจัดใหเปน   
หมวดหมูมากยิ่งขึ้น 
  3. จัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย และสรางบรรยากาศใหนาอยู 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  
  1. ใสปุย พรวนดินและบํารุงรักษาตนไมรอบบริเวณ 
  2. ทําความสะอาดและจัดสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ การดําเนินกิจกรรมดังกลาวควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนการสราง
ความรูรักสามคัคีและเกิดความรวมมือของบุคลากรในการดูแลรักษาสถานที่ทํางานใหสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 

 

ศูนยวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปศูนยวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปศูนยวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
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หอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุ      เปนหนวยงานในกํากบัของหอจดหมายเหตุ บุคลากรของหอจดหมายเหตุทกุคน
ไดไปรวมกัน เพ่ือพัฒนาและทําความสะอาด อาคารหอประวตัิ มก. ในวันที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2553  ซ่ึง
เปนวันพัฒนาและปลูกตนไมประจําปของมหาวิทยาลัย โดยมีผูเขารวมงานจํานวน 117 คน  ประกอบดวย  
บุคลากรหอจดหมายเหตุ  จํานวน 7  คน  นิสิตชั้นปที่ 1 คณะวศิวกรรมศาสตรจํานวน 110  คน    ซ่ึงมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 
 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   มีการลอกทอนํ้าทิ้งรอบอาคาร  กวาดเก็บใบไมรอบอาคาร 
จัดเก็บสิ่งของหลังอาคารใหเปนระเบยีบเรียบรอย  ตัดตนหญา  กิ่งไม  ตกแตงพุมไมรอบอาคารหอประวัติ 
และปลูกตนไม  ระหวางเวลา 08.30 - 14.00  น. 

ขอคิดเห็นขขอคิดเห็นขอเสนอแนะอเสนอแนะ    
 - เปนการสรางความสามัคคีในการทํางานที่ดี  บุคลากรของหนวยงานไดสละเวลาอยางนอย  

1  วัน  รวมกันดูแลทําความสะอาดหนวยงานของตน   
- เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตและบุคลากร  และผูบรหิารมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลยัควรใหการอนุเคราะห ดานงบประมาณ และอุปกรณในการดําเนินงานตามความ
เหมาะสม 

 

   
 

                 
 
 
 

หอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุ
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ศูนยการศึกษานานาชาติศูนยการศึกษานานาชาติ        มีผูเขารวมงานจํานวน 20 คน ประกอบดวยนิสิตชาวตางชาติ จํานวน 
13 คน และบคุลากร จํานวน 7 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม
ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารศนูยการศกึษา
นานาชาติ หองสํานักงาน หองประชุม หองนํ้า และหอพักนิสิตตางชาติ ในบริเวณชัน้ 4 – 5 และบริเวณ
โดยรอบของศูนยการศึกษานานาชาติ  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  บุคลากรของศูนย และนิสติชาวตางชาตริวมกันปลูกตน
ราชพฤกษ ในบริเวณดานหนาของอาคารศูนยฯ พรอมทั้งทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารศนูยการศึกษา
นานาชาติโดยการเก็บขยะ กําจัดวัชพืช และเศษใบไมแหง 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากร และนิสิตมีการ
รวมเขากิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 

    
 

    
 

        

ศูนยศูนยศูนยการศึกษานานาชาติการศึกษานานาชาติการศึกษานานาชาติ
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สํานักทะเบยีนและประมวลผลสํานักทะเบยีนและประมวลผล    มีบุคลากรเขารวมงานจํานวน 12 คน ใชงบประมาณในการ
ดําเนินการ จํานวน 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   บุคลากรทุกคนรวมกิจกรรมโดยชวยกนัทํา
ความสะอาดภายในหนวยงาน มีการจัดตูหนังสือและจัดชั้นวางแฟมตางๆ ใหเปนระเบียบ ซ่ึงงายตอการ
สืบคนขอมูล ชวยกันทําความสะอาดและจัดสถานที่ ใหสะอาด สวยงาม เพ่ือเพ่ิมเน้ือที่ใชสอยใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ ในสวนของกระดาษที่ใชแลว ไดนํากลบัมาใชประโยชน โดยใชตรายางประทับอีกกดาน เพ่ือ
ใชเปนกระดาษสองหนา  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  -- 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  --   

 

    
 

    
 

    
 

 

สํานักงานกฎหสํานักงานกฎหสํานักงานกฎหมายมายมาย   
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สํานักงานทรพัยสินสํานักงานทรพัยสิน   (งานบริหารจัดการ) มีผูเขารวมงาน จํานวน 38 คน ประกอบดวย บุคลากร
สํานักงานทรัพยสิน จํานวน 17 คน บุคลากรโรงอาหารกลาง 1 จํานวน 9 คน และบุคลากรโรงอาหารกลาง 2 
จํานวน 12 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 13,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่   จัดเก็บเอกสารและครุภัณฑภายในสํานักงาน 
พรอมทั้งกวาดใบไม จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ลางทําความสะอาดพื้นและบันได ดานหนาอาคารวิทยพัฒนา ทําความ
สะอาดบริเวณโรงลางภาชนะ และโถงนั่งรบัประทานอาหาร โรงอาหารกลาง 1 และ 2 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงไมประดับบริเวณดานขางอาคารวิทยพัฒา ตดัแตง
กิ่งไม และตัดหญา บริเวณโรงอาหารกลาง 1  ทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกลู ในทอระบายน้ํา บริเวณโรงอาหาร
กลาง 1 และ 2  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมในวันพัฒนา มก. โดยการจัดประกวด
หนวยงานที่มีความเปนระเบียบเรียบรอยและดูแลรักษาพื้นที่บรเิวณหนวยงานของตนเองเปนอยางดี เพ่ือ
เปนหนวยงานตัวอยาง เปนการจูงใจใหหนวยงานเห็นความสําคัญและใหความรวมมือกับวันพัฒนา มก. 
มากยิ่งขึ้น   

 

 
        
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสินสํานักงานทรัพยสิน   
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สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ    มีผูเขารวมงาน จํานวน 25 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 7,775 บาท 
(เจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   สํานักงานบริการวิชาการตัง้อยูที่อาคารวิจัย
และพัฒนา ใชพ้ืนที่ในอาคารชั้นที่ 4 (หองงานธุรการ , หองงานบริการวิชาการ และหองผูบริหาร ) ชั้นที่ 5  
ประกอบไปดวยหองงานทรัพยสินทางปญญา , หองงานพัฒนาธุรกิจ และกิจการภายใตหนวยบมเพาะธุรกิจ 
และผูขอใชพ้ืนที่ จํานวน  4  กิจการ  ชั้นที่ 6 กิจการหนวยบมเพาะและผูขอใชพ้ืนที่ บุคลากรของสํานักงาน
บริการวิชาการ ไดทําความสะอาด และจัดเก็บเอกสาร ในพ้ืนที่สํานักงาน และพ้ืนทีส่วนกลาง  ทีใ่ชรวมกัน 
เชน หองครัว หองสันทนาการ  ใหมีความสะอาด เรียบรอย   
    การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    สํานักงานบริการวิชาการ ไดมีการปลูกไมกระถางแบบ
หมุนเวียนในบริเวณสํานักงาน ไมกระถางถามีสภาพไมสวยงามแลว จะนํามาบํารุงรักษา และปรับปรุง 
เพ่ือใหสวยงามตอไป    

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  --      
 

    
 

                      

 
 
 
 
 
 

สํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการสํานักงานบริการวิชาการ   



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    

 
52 

 
 
 

สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน    มีผูเขารวมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553  
จํานวน 12 คน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   โดยการทําความสะอาดภายในสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มีการคัดแยกสะสาง เอกสารและจัดเขาแฟม จัดเก็บหนังสือ ระเบียบตาง ๆ เขาแฟมเปน
หมวดหมู เพ่ือใหเปนระเบยีบและสะดวกตอการสืบคนขอมูล รวมทั้งทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร ตู
เอกสาร โตะทาํงาน และหองประชุม เพ่ือสรางทัศนียภาพและสุขลักษณะที่ดีตอการทํางาน 
    สํารวจครุภัณฑสํารวจครุภัณฑ       โดยจะนําครุภัณฑทีช่ํารุด ไปซอมแซมใหพรอมกับการใชงานอยางคุมคา สวน
ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพไดมีการจัดเก็บอยางเปนระเบียบเพ่ือรอจําหนาย ทําใหพ้ืนที่ใชสอยของสํานักงาน
ตรวจสอบฯ เพ่ิมขึ้น 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   ควรมีโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป  เปนประจําทกุป
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความรวมมือ รวมใจ มีความสามัคคี และพัฒนาอาคารสํานักงานใหมี
ความสะอาด รมรื่น สวยงาม และเปนระเบียบ รวมทั้งควรมีการมอบรางวัลใหกับหนวยงานที่พัฒนาการใน
การจัดสํานักงานไดเปนระเบียบ สวยงาม อยางเดนชัด 

 

    
 

    
 
 
 

 
 
 
 

สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน   
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สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร    บุคลากรสํานักพิพิธภัณฑฯ  จํานวน  11 คนนิสิต
จากคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร จํานวนประมาณ 150 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม 
ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่     
1.บุคลากรสํานักพิพิธภัณฑฯ รวมกันทําความสะอาดอาคารสถานที ่
2.นิสิตจากคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร รวมกันกวาดและเก็บ ขยะ หญา ใบไม บริเวณ

โดยรอบของสํานักพิพิธภัณฑฯ 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   --  
  

            
  

  

                                                        
  

  

  

  

  

  

  

สํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรสํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร   
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สํานักทะเบยีนและประมวลผลสํานักทะเบยีนและประมวลผล    มีบุคลากรรวมงาน จํานวน 60 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 35,000 
บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบรเิวณ
อาคารสํานักทะเบียนและประมวลผลและขัดลางพื้นเดินบริเวณอาคารสํานักทะเบียนและประมวลผล 
    การปลูกตนไมแการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณละการพฒันาบริเวณ  ทําการปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณอาคารสํานักทะเบยีนฯ 
และบริเวณปายชื่อสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัย ฯ ควรรณรงคใหปลูกตนไมประจํามหาวิทยาลัยใน
หนวยงานตางๆ และควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานและงบประมาณบางสวนใหกับ
หนวยงาน 

 
 

        
 

     
 

     
 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผลสํานักทะเบียนและประมวลผล
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สํานักบริการคอมพิวเตอรสํานักบริการคอมพิวเตอร      มีผูเขารวมในวันพัฒนาและปลูกตนไม จํานวนรวม 70 คน ใช
งบประมาณ ดําเนินการ 19,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    สํานักบริการคอมพิวเตอรไดกําหนดกิจกรรม
เปนสัปดาห “ 7 ส. และบาํรุงรักษาตนไม” โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 
2553 กําหนดกิจกรรมดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ 
              1. การบํารุงรักษาตนไม โดยเนนการบํารุงรักษา ตัดแตงกิ่ง ใสปุยพรวนดินและปลูกซอมแซม
ตนไมเดิม กําหนดทําในวันเสารที่ 26 มิถนุายน 2553 

    2. การทํา 7 ส กําหนดทําในวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2553 บริเวณโตะทํางานและพื้นที่
สวนกลาง ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร อาคารศูนยมัลติมีเดีย อาคารเกษตรศาสตรไอทสีแควร 
อาคารศูนยกจิกรรมนิสิต  

ขอคิดเห็นขขอคิดเห็นขอเสนอแนะอเสนอแนะ   พ้ืนที่หนวยงานที่อยูบริเวณริมถนน มหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบการ
ปลูกตนไมใหเปนไปในทางเดียว เพ่ือใหเกิดความเรียบรอย สวยงาม 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอรสํานักบรกิารคอมพิวเตอร   
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สํานักสงเสรมิและฝกอบรมสํานักสงเสรมิและฝกอบรม      มีผูเขารวมงาน จํานวน 96 คน ประกอบดวย บุคลากรสํานักสงเสริม
และฝกอบรม – และสถานวีทิยุ มก. จํานวน 96 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 38,949.90 บาท โดยมี
รายละเอียดการรวมกิจกรรม 2 อาคาร ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . การพัฒนาอาคารและสถานที่และตดัแตงตนไมการพัฒนาอาคารและสถานที่และตดัแตงตนไม     
 -  อาคารพนม  สมิตนนท (อาคาร 1) ปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ ตัดแตงกิ่งไมบริเวณลาน
จอดรถและพื้นที่โดยรอบอาคาร  กําจัดวัชพืชบริเวณคูนํ้ารอบ ๆ  ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะใน
บริเวณพื้นที่โดยรอบ และในคูคลอง  จัดระเบียบตนไมที่มีอยูเดิม และตัดแตงใหสวยงาม ทําการปรับปรุง
พ้ืนที่ที่เปนบอนํ้าพุ  
 

 -  อาคารวิทยบริการ ปลูกตนไมเสริมฯ ตัดแตงตนไมและทําความสะอาดรอบๆ อาคารวิทยบริการ 
รวมทั้งการทําความสะอาดหองปฏิบัติงานแตละฝายๆ 
 

  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ    
  1. เปนกิจกรรมที่ดีทําใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันพัฒนาองคกร เปนผลใหเกิดความ
สะอาดสวยงาม 
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรมีการประชาสัมพันธ เพ่ือชักจูงใหบุคลากรรวมกิจกรรมให
มากยิ่งขึ้น 
  3. ควรสนับสนุนคาใชจายเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานใหหนวยงานบางตามความ
เหมาะสม  

    
 

    
 

สํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรมสํานักสงเสริมและฝกอบรม   



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    

 
57 

  

  
  

  

สํานักหอสมุดสํานักหอสมุด  มีผูเขารวมงาน จํานวน  117 คน ประกอบดวย ผูบริหารและบคุลากรสํานักหอสมุด 
101 คน  และเจาหนาที่บรษิัททําความสะอาดประจําสํานักฯ จํานวน 15 คน  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 1 คน 
ใชงบประมาณ เปนเงิน  18,219.50 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ ทําความสะอาดโคมไฟเพดาน ณ บริเวณชั้น 1   
อาคารชวงเกษตรศิลปการ  ในสวนพ้ืนที่บริการ และสํานักงาน  และกิจกรรม 7 ส พ้ืนที่สํานักงานตามฝาย
ตางๆ  โดยการสะสางเอกสารที่เอกสารสํานักงานทําความสะอาด และจัดเก็บเพ่ือสะดวกกับการใชงาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ปลูกตนพลดูางคลุมหนาดิน ทําความสะอาดและเกบ็ขยะ  
บริเวณสวนโดยรอบอาคาร  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สํานักหอสมุดขอขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลยัฯ ในการมาเยี่ยม
ชมใหกําลังใจและมอบผลไมใหแกบุคลากรของสํานักหอสมุดในวันพัฒนาฯและเห็นวาเปนโครงการที่ดี 
นอกจากการไดปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้นแลวยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสมีสวน
รวมในการพฒันาองคกรขอเสนอใหมหาวิทยาลัยรณรงคทุกหนวยงานทําความสะอาดโคมไฟและจัดทํา
โครงการเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน/ลดภาวะโลกรอนใหเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักหอสมุดสํานักหอสมุดสํานักหอสมุด   
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สํานักการกีฬาสํานักการกีฬา  มีผูเขารวมงาน จํานวน 52 คน ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 5 คน และบุคลากร
จํานวน 47 คน ใชงบประมาณ เปนเงิน 9,751 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 
                        กิจกรรม กิจกรรม 7 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ 
ในหองสมุดใหเปนระเบียบเรียบรอย 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ทําการปลูกตนไม ตัดแตงตนไม และเก็บกวาดบริเวณปาย
ดานหนา สํานักการกีฬา สนามฮอกกี้ โรงจอดรถ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ อาคารและศูนยวจัิยและพัฒนา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ มหาวิทายาลัยฯควรสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบตัิงาน
ใหกับหนวยงานตามความเหมาะสม 

 

    
 

    
 

    
 
 
 

สํานักการกีฬาสํานักการกีฬาสํานักการกีฬา   
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  สํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพ  มีบุคลากรเขารวมงานจํานวน 15 คน ใชงบประมาณเปนเงินทั้งสิ้น 5,263.20 
บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 
  กิจกรรม กิจกรรม 55 ส ส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดโตะทํางานและโตะ
คอมพิวเตอรของตนเอง ทําความสะอาดตูสวนกลาง หองประชุมเล็ก หองประชุมใหญ หองเก็บวัสดุ หองเก็บ
อุปกรณครัวตาง ๆ เก็บขยะทิ้ง  
  การปลูกตนไมและพัฒนาบริเวการปลูกตนไมและพัฒนาบริเวณ ณ --  
  ขอคิดเห็นขอเสนอแนขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ะ –– 
 

      
 

      
 

      
 

       
 

      
 

สํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพสํานักประกันคุณภาพ   
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตราสตร      มีผูบริหารและบุคลากรสํานักงาน
เลขานุการ  สวพ.มก.  ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล  ฝายเผยแพรงานวิจัย  และฝายสารสนเทศงานวิจัย  
เขารวมโครงการ ณ  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  จํานวน  63  คน  โดยใชเงินรายได เปนคาวัสดุอุปกรณและ
อาหารเครื่องด่ืม  เปนเงิน 14,522  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังนี้ 

กิจกรรม 5 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่  รวมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจ  เก็บกวาดใบไมรอบอาคาร  ตกแตงตนไมและสนามหญา  ทําความสะอาดบริเวณถนน  ลาน
จอดรถ  พัฒนาพื้นที่ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  จํานวน  3  ชั้น  โดยทําความสะอาดหองทํางานของ
แตละหนวยงาน / แตละฝาย ดําเนินการเช็ดกระจก  ประตู  หนาตาง  กวาดหยากไย  ถูพ้ืน  ทําความ
สะอาดหองผูบริหาร  หองประชุม  หองปฏิบัติงาน  และหองครัว  สํารวจสิ่งของเครื่องใช  อุปกรณใน
สํานักงาน  เพ่ือขจัดสิ่งที่ไมจําเปนตองใช  สะสางเอกสาร  ตลอดจนจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย  
ทําความสะอาดครุภัณฑสํานักงาน  และตกแตงสถานที่ใหมีบรรยากาศรมรื่นนาปฏิบัติงาน  รวมทั้งได
ดําเนินการบันทึกภาพกอนทํากิจกรรม 5 ส. และหลังจากทํากิจกรรม 5 ส. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติเปนนิสัย  
และมีวินัยในการทํางานยิ่งขึ้น 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ใน
การมาเยี่ยมชม  ใหกําลังใจ  และมอบผลไมแกบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ณ  อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ และ ณ  ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร  และมหาวิทยาลัยฯ  ควรสนับสนุน
คาใชจายใหหนวยงาน  หรือ สนับสนุนปุยและดินตามความเหมาะสม 

                

                  
  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแสถาบันวิจัยและพัฒนาแสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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ฝายเครื่องมอืวิทยาศาสตรกลางฝายเครื่องมอืวิทยาศาสตรกลาง      มีผูเขารวมกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  
ประจําป 2553 จํานวน 32 คน ประกอบดวย ขาราชการ 13 คน ลูกจางประจํา 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย  
1 คน พนักงานเงินรายได 1 คน ลูกจางชั่วคราวเงินรายได 7 คน ลูกจางชั่วคราวเงินอุดหนุนวิจัย มก.  6 คน 
รวมกันพัฒนาและทําความสะอาดบริเวณรอบอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ใชงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 
6,225 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดหองปฏิบัติการ จัดเก็บและจัด
ระเบียบพ้ืนทีห่องทํางาน รวบรวมจัดเก็บสารเคมีที่ไมใชเพ่ือรอบริษทันําไปกําจัด 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ทําการตดั ตกแตงกิ่งตนไม และสนามหญารอบอาคารฯ 
กําจัดวัชพืชบริเวณโรงเรือนเพาะชํา เก็บเศษวัสดุ และขยะแหงบริเวณรอบอาคารฯ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง ที่ใชใน
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ใหแกหนวยงานยอย เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการดําเนินงานที่ผาน
มาหนวยงานตองใชเงินรายไดเพ่ือจัดทําโครงการนี้    

 

    
 

    
 
 
 
 

 

ฝายเครือ่งมอืวิทยาศาสตรกลาง สวพฝายเครือ่งมอืวิทยาศาสตรกลาง สวพฝายเครือ่งมอืวิทยาศาสตรกลาง สวพ...   
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สถานีวิจัยวนเกษตรตราดสถานีวิจัยวนเกษตรตราด        มีผูเขารวมงาน จํานวน 10 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ 5 คน และ
คนงาน 5 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพัฒนและการพัฒนาอาคารและสถานที่าอาคารและสถานที่    และการพัฒนาอาคารและสถานที่ ทําความ
สะอาดภายในอาคารและบรเิวณพื้นที่โดยรอบอาคารสํานักงาน ทําความสะอาดหองทํางานและหองเก็บพัสดุ 
โดยคัดแยกอุปกรณที่ใชงานและไมไดใชงานออกจากกัน ทําความสะอาดรางน้ํารอบสํานักงานและจัดเก็บ
ขยะรอบสํานกังานและบานพัก  

การการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ทําการตัดแตงกิ่งไมรอบสํานักงาน บานพัก และหนากรง
กวาง กําจัดวัชพืชตามแนวถนนคอนกรีตเขาสูสํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณหอประดิษฐานพระ 
 

    
 

             
 
 
 
 
 
 

 
 

สถานีวิจยัวนเกษตรตราด สวพสถานีวิจยัวนเกษตรตราด สวพสถานีวิจยัวนเกษตรตราด สวพ...
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สถานีวิจัยเพือ่พัฒนาชายฝงทะเลอันดามันสถานีวิจัยเพือ่พัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน        มีผูเขารวมโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 
จํานวน 26 คน  ประกอบดวยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั และลูกจางชั่วคราว ใชงบประมาณทั้งสิ้น 
4,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม เก็บขยะ กวาดใบไม 
และทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีวิจัยฯ เชน บริเวณบานพักรับรอง แนวถนนชายหาดประพาส และ
พ้ืนที่โดยรอบอาคารวิจัยชายฝงอันดามัน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ทําการปลูกตนไมบริเวณแนวถนนทางเขาบานพักรบัรอง
และอรุสรณสถานความสูญเสียจากสึนามิ พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสถานีฯ  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   ควรสงเสริมกจิกรรมในโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม เปนประจําทุก
ป เพ่ือสรางความสามัคคีของบุคลากรในหนวยงาน ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัควรสนบัสนนุเครื่องมือ อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณใหแกหนวยงานที่อยูตามภูมิภาคดวย เชน สถานีวิจัยฯ ตางๆ ของมหาวิทยาลยั
ตามความเหมาะสม 

 

     
 

     
 
 

 
สถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน จ.ระนอง สวพ. สถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน จ.ระนอง สวพ. สถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝงทะเลอันดามัน จ.ระนอง สวพ. 
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สถาบันคนควาและพัฒสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารนาผลิตภัณฑอาหาร      มีบคุลากรเขารวมงานจํานวน  230  คน  ใช
งบประมาณเปนเงิน 13,350  บาท  โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 
 กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถาและการพฒันาอาคารและสถานที่นที่   ทําความสะอาดภายในอาคาร บริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคาร และบริเวณโรงงานผลิต 1,2 ทําความสะอาดหองครัว หองจัดเลี้ยง หองจําหนายอาหารของ
หองอาหารสหโภชน ทําความสะอาดหองทํางานของแตละหนวยงาน แตละฝาย  

 การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไม และกําจัดวัชพืชบริเวณพืน้ที่โดยรอบอาคาร 

 

    
 

       
 

     
 
  

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    

 
65 

  

  

  

สถาบันผลิตผลเกษตรฯสถาบันผลิตผลเกษตรฯ    มีผูเขารวมงาน จํานวน 85 คน ประกอบดวย ที่ปรึกษาสถาบันฯ  2 ทาน 
ผูบริหารสถาบันฯ 9 ทาน และ บุคลากร  70 ทาน ใชงบประมาณเปนเงิน  15,210.00 บาท (หน่ึงหม่ืนหาพัน
สองรอยสิบบาทถวน) โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบรเิวณ
อาคารปฏิบัตกิารวิจัยกลาง  อาคารสิ่งทอ(ชั้น 7 – 8  และ โรงงานตนแบบ 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    ทําการปลูกตนกลวยไม ทําความสะอาดบริเวณรอบ
อาคาร ตัดแตงกิ่งไม และปรับปรุงสวนหยอมหนาอาคารปฏิบัติการวิจัยกลางและบริเวณโดยรอบอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง โรงงานตนแบบ  และดานหลังอาคารสิ่งทอ 
     ขอคดิเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยฯสมควรสนับสนุนงบประมาณ หรือจัดหาวัสดุในการ 
อุปกรณในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

        
 

        
 

  

  

สถาบันคนควาและพัฒนาผสถาบันคนควาและพัฒนาผสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศนเกษตร      มีผูเขารวมงาน  จํานวน 24 คน ใชงบประมาณ 
970.- บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่ ทําความสะอาดโดยการกวาดเศษใบไม 
บริเวณรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  ทําความสะอาดบันไดทางขึ้นอาคาร  และเช็ดทําความสะอาดกระจก
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ทําความสะอาดสํานักงานโดยการจัดเก็บเอกสาร  เช็ดทําความสะอาดโตะทํางาน 
คอมพิวเตอร  โทรศัพท  ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 

 

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรเกษตรเกษตร   
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สถานีวิจัยเพชรบูรณสถานีวิจัยเพชรบูรณ      มีผูเขารวมในกิจกรรมครั้งน้ีทั้งหมด จํานวน  23  คน ประกอบดวย หัวหนา
สถานี นักวิจัย 1 คน เจาหนาที่วิจัย 1 คน  ผูปฏิบัติงานเกษตร 2 คน พนักงานขับรถยนตและพนกังานขับ
รถแทรคเตอรลูกจางชั่วคราว 19 คน 
  กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่  --   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ    

 

      
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 

สถานีวิจยัเพชรบูรณสถานีวิจยัเพชรบูรณสถานีวิจยัเพชรบูรณ      สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร เกษตร เกษตร 
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สถานีวิจัยสทิธิพรกฤดากรสถานีวิจัยสทิธิพรกฤดากร      มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 23 คน ประกอบดวย เจาหนาที่สถานีฯ 
6 คน คนงาน จํานวน 17 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 5 5 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีฯ   

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  การปลูกตนไมและตัดแตงกิ่งไมบริเวณดานหนาอาคาร
สํานักงาน และดานหนาสถานีฯ ตนไมที่ปลูกคือ ตนมะฮอกกานีใบเล็ก  จํานวน 500 ตน ปลูกบริเวณปา
อนุรักษของสถานีฯ และปลกูแนวรั้วสถานีฯ ไมประดับยืนตน เชน ปาลมประดับ ทองกวาว  ปลกูบริเวณ
อนุสรณสถานหมอมเจาสิทธิพรกฤดากร  จํานวน 30 ตน ปลูกตนจันผา และไมประดับบริเวณพืน้ที่
เพาะเลี้ยงปูมาริมทะเล 60 ตน 
 

              
 

             
 

                   
  

  

สถานีวิสถานีวิสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร จัยสิทธิพรกฤดากร จัยสิทธิพรกฤดากร  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรเกษตรเกษตร  
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ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชพีแกเกษตรกรศูนยวิจัยและพัฒนาอาชพีแกเกษตรกร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 10 คน ประกอบดวย 
ขาราชการ 1 คน พนักงาน 1 คน ลูกจางชั่วคราว 4 คน ลูกจางรายวัน 4 คน โดยมีรายละเอียดการรวม
กิจกรรม ดังน้ี  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ทําการปลูกตนไม บริเวณทางเขาหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
ความรมรื่นและความสวยงามแกถนนทางเขา ปลูกไมดอก ไมประดับ บริเวณสวนหยอมและบริเวณโดยรอบ 
อาคารฝกอบรม อาคารบริหารสํานักงาน และปลูกไมใหรมและไมดอก ไมประดับ เพ่ือความสวยงามแก
บริเวณบานพักรับรอง และบานพักเจาหนาที่ รวมถึงทาํการตัดแตงกิง่ไมที่แหงตายคาตน ในพ้ืนที่ออก 
พรอมกับทําไมค้ํายันตนไมที่ลมลง เพ่ือใหเกดิความเปนระเบียบและความสวยงาม   

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ   บุคลากรในหนวยงาน จัดเก็บทําความสะอาดบริเวณโตะทํางานของ
ตัวเอง เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย งานบริหารทั่วไป ไดทาํการเก็บ เรียบเรียง แยกเอกสารออก
จากแฟม เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการคนหา เช็คระบบไฟบริเวณโดยรอบหนวยงาน และไดทําการเปลี่ยน
หลอดไฟที่ชํารุด เพ่ือใหกลับมาใชงานไดเหมือนเดิม และเก็บเช็คและทําความสะอาดวัสดุการเกษตร ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย รวมถึงหองที่ใชในการเก็บวัสดุการเกษตร และทํากันนกไมใหเขาไปดานใน 

 
 

           
 
 
                       
 
                                     

 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบสถาบันคนควาและพัฒนาระบบสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรนิเวศเกษตรนิเวศเกษตร
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  สถานีวิจัยดอยปุยสถานีวิจัยดอยปุย      มีผูเขารวมงาน จํานวน 38 คน  ใชงบประมาณ  เปนเงิน 1,383  บาท 
โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน และบริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบ  

 การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณ ปลูกตนวาสนาจํานวน 45 ตน บริเวณสวนบวกหา ปลูกตน
ตาวจํานวน 111 ตน ปลูกไผ จํานวน  60 กอ  ปลูกหมากผูหมากเมีย จํานวน  14 ตน   

  ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ทางสถานีวิจัยดอยปุย ขอความอนุเคราะหงบประมาณคาอาหารและ
เครื่องด่ืมใหกับสถานีตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยดอยปุย สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  
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สถานีวิจัยสถานีวิจัยกาญจนบุรีกาญจนบุรี      มีผูเขารวม จํานวน 18 คน ประกอบดวยเจาหนาที่ 4 คน และบุคลากร 14 
คน ใชงบประมาณ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      ทําความสะอาดภายในอาคาร, บริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคารสํานักงาน สถานวีิจัยฯ ทําการตัดแตงกิ่งไมบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตัดหญารอบอาคารและตาม
แนวถนนภายในสถานีวิจัยกาญจนบุรี 

การปลูกตการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณนไมและการพฒันาบริเวณ  บุคลากรของสถานีวิจัยกาญจนบุรีรวมกนัปลูกตนไม ตาม
แนวถนนดานหนาสถานีฯ ระยะทาง 400 เมตร ไดแก 

- ตนอุไรทอง จํานวน  200  ตน 
-     สะเดา จํานวน 219  ตน 

 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ      มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานและ
งบประมาณจากสวนกลางใหกับหนวยงานตามภูมิภาคบาง เน่ืองจากที่สวนกลาง (วิทยาเขตบางเขน) ไดรับ
จัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ และมีการจัดงานเลี้ยง 

 

     
 

     
 

                 

สถานีวิจัยกาญจนบุรีสถานีวิจัยกาญจนบุรีสถานีวิจัยกาญจนบุรี   สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
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สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ      สานตอนโยบายมหาวิทยาลยัและสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
พัฒนากับมหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่      การวางแผนแบบมีสวนรวมในกิจกรรมวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2553 

การปลูกตนไมและการพฒันาบรเิวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  การแบงกลุมรวมกิจกรรมวนัพัฒนาและปลูกตนไม มก. 
รวมกับคณะเศรษฐศาสตร และสํานักงานสถาบันวชิาการดานสหกรณ 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ       
1. ถาคิดใหดี พวกเราจะเห็นวากิจกรรมวันน้ีไมเพียงแตพัฒนากายภาพ แตยังเปนเรื่อง

ของการปลูกจิตสํานึกรวมกันพัฒนาของประชาคม มก. ที่นาเอาเปนแบบอยาง 
2. เจาหนาที่ตางหนวยงานไดมีกิจกรรมทํารวมกันที่ผอนคลาย นอกเหนือจากการปฏิบัติ

หนาที่ในเวลาปกติหรือภาระหนาที่เปนประจํา ทําใหรูจักกันและสรางความสนิทสนมกันมากขึ้น 
3. เปนกิจกรรมที่ชวยสรางความสามัคคีแกบุคลากรของหนวยงานในการรวมมือรวมใจกัน

ทํางาน สานสัมพันธบุคลากรในหนวยงาน 
4. ไดทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนรวมงาน สรางความสามัคคี แสดงออกถึงความมีความมี

นํ้าใจซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมแรงรวมใจ และความเสียสละ 
5. กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ชวยสรางความรูสึกการเปนเจาของรวมกันของ

บุคลากร เพ่ือพัฒนา ดูแลหนวยงานที่เสมือนหนึ่งเปนบานของตนเอง 
 

       

 

     
                       

  

สถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัยสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย      ไดเขารวมงานกับคณะวศิวกรรมศาสตร มีบุคลากรของ 
สถาบันฯ จํานวน 2 คน โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคาร ทําความสะอาดหองน้ํา   หองทํางาน ดําเนินกจิกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ   ตัดแตงกิ่งไมบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร กําจัดวัชพืช
บริเวณรอบอาคาร ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปลกูตนไมภายในหนวยงาน  

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ      ควรจัดใหมีโครงการวันพัฒนาปลูกตนไมประจําทุกป เปนการสราง 
ความรัก ความสามัคคี และรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการสรางจิตสํานึกบุคลากร นิสิตใหรักสถานที่การศึกษา 
และชวยกันดูแลตนไมใหรมรื่นนาอยูเสมอ และการปลูกตนไมยังชวยลดโลกรอนและดูดสารพิษ 

 

                         
 

                         
 

                                  
 

 

    

สถาบันวิศวกรรมปองกันอคัคีภัยสถาบันวิศวกรรมปองกันอคัคีภัยสถาบันวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย
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  สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศกึษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศกึษาราชนครินทร  จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดจัดโครงการ วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553 เพ่ือรวมเฉลิมพระเกยีรติ เน่ืองในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปนการเสริมสรางความรักความสามัคคีของ
บุคลากรในแตละหนวยงาน สถาบันฯ ราชนครินทรมีผูเขารวมจํานวน 12 คน ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 
4 คน และบุคลากรจํานวน 8 คน ใชงบประมาณเปนเงิน 1,600 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม  สกิจกรรม  ส. . และการพัฒนาอาคารและสถานที่และการพัฒนาอาคารและสถานที ่ ทําความสะอาดโดยการเช็ดกระจก ขัดพื้น ปด 
กวาด เช็ด ถู สํานักงาน และหองสมุดพระพุทธศาสนา รวมถึงการจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารศูนย
เรียนรวม 2 ชัน้ลาง ซ่ึงเปนบริเวณพื้นทีส่าํนักงานของสถาบัน ทั้งน้ีเพ่ือเปนการพฒันาอาคารสถานที่ของ
สถาบันใหมีความเปนระเบยีบเรียบรอยสวยงาม 

ภาพกิจกรรมในวันพัฒนาและปลูกตนไมภาพกิจกรรมในวันพัฒนาและปลูกตนไม 
 

     
 

 
 

 

สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร   
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ศูนยนานาชาติสิริศูนยนานาชาติสิรินธรฯ นธรฯ       มีผูเขารวมงาน “ วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2552 “  
จํานวน 5 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน  4,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรวมกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดภายในอาคารบริเวณชั้น 5 
ประกอบดวยหองประชุมใหญ หองทํางานและหองประชุมผูบริหาร โถงจัดนิทรรศการ สํานักงานเลขานุการ
ศูนยฯ โดยการจัดเก็บครุภัณฑ/วัสดุและจัดเก็บเอกสาร ใหเปนหมวดหมู จัดเก็บขยะ 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ตัดแตงกิ่งไม และปรับปรงุสวนบริเวณสวนจัดเลี้ยง
กลางแจง โดยการลงดินตามกระถางตนไมทุกกระถาง ใสปุยตนไม ลางพื้นและขัดพื้น   

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  มหาวิทยาลัยฯ โดยกองยานพาหนะฯ ควรใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ
และอุปกรณในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานบางตามสมควร และควรสนับสนุนบคุลากรของกอง
ยานพาหนะฯ กรณีขอความอนุเคราะหโดยไมมีคาใชจาย เน่ืองจากบางหนวยงานไมมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ 

                 
 

                   
 

                   

 

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี    
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ศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร      มีผูเขารวมงาน จํานวน 24 คน ประกอบดวย 
พนักงานฝายสํานักงาน จํานวน 19 คน และพนักงานฝายโรงงาน จํานวน 5 คน เน่ืองจากวันเสารที่ 26 
มิถุนายน 2553 ทางศูนยผลติภัณฑนม มีการผลิตนมและน้ําดื่มตามปกติ บางแผนกที่เกี่ยวกบัการผลิตไดสง
ตัวแทนมาชวยพัฒนาในครั้งน้ี โดยใชงบของศูนยผลติภัณฑนม จํานวน 3,661 บาท โดยมีรายละเอียดการ
รวมกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม 7 ส. และการพฒันาอาคารและสถานที ่  
1. ทําความสะอาดภายในอาคารและบรเิวณพื้นที่อาคารสํานักงาน ทําความสะอาดหอง

ทํางาน 
  2. ตัด ตกแตงกิ่งไมบริเวณพื้นที่สํานักงานและโรงงาน ทําความสะอาดบริเวณบรเิวณพื้นที่
โดยรอบและลงดินใสปุยตนไม 
 

      
 

                           
 
 
 

 
 

ศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนมศูนยผลติภัณฑนม   
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สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม  สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม  มีบุคลากรเขารวม
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  ประจําป 2553 จํานวน 32 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,468 บาท 
โดยมีรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม ดังน้ี 

              กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพัฒนาอาคารและสถานที่และการพัฒนาอาคารและสถานที่    ดําเนินงานมาตรฐานกจิกรรม  “7 ส.”  ใน
แตละพ้ืนที่ของสถาบันฯ ซ่ึงประกอบไปดวย สะสาง สะดวก สะอาด สรางนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม   และ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี  ดังน้ี 
       1.ดําเนินการสํารวจพัสดุที่ไมจําเปนตองนํามาใชประโยชนตอทางราชการ ใหจําหนายตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 (สวนแกไขเพ่ิมเติม) 
        2. รณรงครักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ใน
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ  คือ  เนนความสะอาดในหองทํางาน หองเรียน หองอาหารและหองน้ํา 
  การปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวการปลูกตนไมและการพัฒนาบริเวณณ 

1.ปลูกตนไมบริเวณ สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม  เพ่ือ
รวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเปนการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.ตกแตงบรเิวณพื้นที่สนามและพื้นที่โดยรอบอาคาร  และบํารุงรักษาตนไมภายในสถาบันฯ 
 

      
 

                            
 
 
 

   สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุสาหกรรม   สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุสาหกรรม   สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุสาหกรรม   
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สหกรณออมทรัพยสหกรณออมทรัพย        มีบุคลากรผูเขารวมงาน 27 คน โดยมีรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรม
ดังน้ี  

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาด จัดเก็บขยะและเอกสาร ทั้ง
บริเวณภายในและภายนอกอาคารสํานักงานของสหกรณออมทรัพยฯ  

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ ณ -- 
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  ควรมีการสนบัสนุนเครื่องมือ หรืออุปกรณในการปฏิบตัิงาน 
 

    
 

    
 

    
 

 
 

  

สหกรณออมทรัพยสหกรณออมทรัพยสหกรณออมทรัพยมหาวิทมหาวิทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัดยาลัยเกษตรศาสตร จํากัดยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด   
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KKUU  HHOOMMEE        มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 23 ทาน ประกอบดวย ผูบริหาร 6 ทาน และบุคลากร 17 
ทาน โดยใชงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 6,200 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรม กิจกรรม 7 7 สส. . และการพฒันาอาคารและสถานที่และการพฒันาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสหกรณ
ออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 36 ป และการทาสีขอบฟุตบาทบริเวณรอบตวัอาคาร ตเีสนลูกศรและ
กากบาทหามจอดบนพื้นถนนดานหนาอาคาร รวมทั้งการทาสีหองเก็บขยะของ KU HOME 

การปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณการปลูกตนไมและการพฒันาบริเวณ  ทําการพัฒนาบริเวณดานหนาอาคารสหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 36 ป โดยการปรับแตงทรงของพุมตนไมและการตัดหญา บริเวณลานดานหนา
อาคาร รวมทั้งมีการทําความสะอาด โดยการจัดเก็บขยะในบริเวณโดยรอบอาคารอีกดวย 

ขอคดิเห็นขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอเสนอแนะ  อยากใหทางมหาวิทยาลัย ใหการสนับสนนุดานเครื่องมือและอุปกรณใน
การปฏิบัติงานและพันธุไมที่ใชปลูกในการทํากิจกรรม รวมถึงมีการจัดงบประมาณใหกับหนวยงานที่เขารวม
กิจกรรมดวย พรอมทั้งใหการอนุเคราะหในดานของสื่อ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธองคกรหรือหนวยงาน
ตางๆ รวมกับทางมหาวิทยาลัย 

 

    
 

                     
 

                                

บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอรร่ี จํากัด บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอรร่ี จํากัด บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอรร่ี จํากัด ( ( ( KKKUUU   HHHOOOMMMEEE   )))   
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553 ไดรับการสนับสนุน   รถบรรทุก 
รถขุด รถขยะแบบอัด นมสด ปุย ขาวโพด และผลไม จากหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

 สถาบันอินทรีจันทรสถติยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร  สนับสนุนขาวโพด จํานวน 
1,800 ฝก 

 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนุนเงินซ้ือผลไม เปนเงิน 2,000 บาท 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สนับสนุนเงินซ้ือผลไม  

เปนเงิน 20,000 บาท 
   คุณไพบูลย รัตนาภรณชัย บริษัท ไทยเซนทรลัเคมี จํากัด (มหาชน) สนับสนุนปุยเคมี จํานวน 
1,000 กิโลกรัม 

 รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน โดยศูนยผลิตภัณฑนม สนับสนุนนมสด  
จํานวน 2,000 ถุง  

 สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก 
รถบรรทุกเททาย 5 คัน รถแบคโฮลลอยาง 1 คัน  รถตักหนาขุดหลัง 1 คัน  

 สํานักงานเขตบางเขน ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก  รถบรรทุกเททาย 2 คัน  
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 7 คัน  

 สํานักงานเขตจตุจักร  ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก  รถบรรทุกเททาย 5 คัน  
รถอัดขยะขนาด 5 ตัน 3 คัน  

 สํานักงานเขตหลักสี ่ใหการสนับสนนุรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถบรรทุกเททาย 1 คัน  
 ศูนยเครือ่งมือกล (ดินแดง) ใหการสนับสนุนรถ พรอมเจาหนาที่ ไดแก รถแบคโฮล  

(แบบตกัหนา-หลัง) 1 คัน  รถแบคโฮลลอยาง 1 คัน    
 สถานีบรกิารน้ํามันสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร ใหความรวมมือเปดบริการจําหนาย 

นํ้ามัน ในวันพัฒนาและปลกูตนไม ในวันที่  26 มิถุนายน 2553 
 นอกจากนั้นบริจาคผานหนวยงาน คณะ / สํานัก / สถาบัน โดยตรง 
 งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความอนุเคราะหภาพกิจกรรม 
  ผูบริหาร ขาราชการ อาจารย พนักงาน ลูกจาง บุคลากรและนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

ทุกคน 
 
 

 
 

รายนามผูรายนามผูรายนามผูสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุน
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553 หนวยงานตาง ๆ มีขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสามารถสรุปภาพรวมดังน้ี 

 ควรกําหนดวันพัฒนาฯ เปน วันอาทิตย เพราะวนัเสารหลายคณะฯมีการเรียนการสอน รถยนต
พุกพาน จราจรติดขัด การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารทํายากมาก พรอมทั้งมีบุคลากรสวนหนึง่ตองสอน
หรืออํานวยความสะดวกดานการเรียนการสอนไมสามรถรวมงานพัฒนาได 

 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงาน และงบประมาณใหกับ
หนวยงานตามความเหมาะสม ตลอดจนควรใหมีการจดัวันพัฒนาคณะ ปละ 2 ครั้ง   
  เปนกิจกรรมที่ดีทําใหบุคลากรและนิสิตในแตละคณะ มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 
อยากเห็นคณะและมหาวทิยาลัยมีความสะอาด สวนงาม รมร่ืน ทําใหผูมารวมแรงรวมใจบําเพ็ญประโยชนใน
กิจกรรมเปนจํานวนมาก มีความสําพันธที่ดี และสามัคคีกัน 
  มหาวิทยาลัยฯควรเพิ่มกิจกรรมในวันพัฒนา มก. โดยการจัดประกวดหนวยงานที่มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและดูแลรกัษาพื้นที่บรเิวณหนวยงานของตนเองเปนอยางดีเพ่ือเปนหนวยงานตัวอยาง 
เปนการจูงใจใหหนวยงานตาง ๆ เห็นความสําคัญและใหความรวมมือกับวันพัฒนา มก. มากยิ่งขึ้น 
  ควรใหมีการจัดโครงการวันพัฒนาเปนประจําทุกป เพราะจะมีการคัดแยกสิ่งของที่ไมไดใช
ออกไปจากโตะทํางาน 

 อยากใหทางมหาวิทยาลัย ใหการสนับสนุนดานพันธุไมที่ใชปลูกในการทํากจิกรรม รวมถึงให
การอนุเคราะหในดานของสื่อเพ่ือใชในการประชาสัมพันธองคกรหรือหนวยงานตางๆ รวมกับทาง
มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยควรจัดทําของที่ระลึกในวันจัดกิจกรรม เชน หมวก เสื้อยึด เปนตน 
 มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือจูงใจใหบุคลากรและนิสิตไดตระหนักถึงความสาํคัญ

ในกิจกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 
 หากเปนไปไดควรใหตวัแทนของทุกหนวยงานรวมปลูกตนไมกบัผูบริหารเพือ่ความสามัคคี 
 กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มก . ชวยสรางความรูสึกการเปนเจาของรวมกันของบุคลากร 

เพ่ือพัฒนา ดูแลหนวยงานที่เสมือนหนึ่งเปนบานของตวัเอง 
 เห็นควรสรางจิตสํานึกในการพัฒนาหนวยงานและดูแลรักษาตนไมเปนประจํา และควรมีการ

เยี่ยมชมขณะที่นิสิต บคุลากรกําลังพัฒนาเพื่อจะไดเห็นภาพที่แทจริงในการพัฒนาของแตละหนวยงานตอไป 
ทั้งยังไดภาพที่เปนบรรยากาศการพัฒนาจริง ๆ ดวย  

 เปนการสรางความสามัคคีในการทํางานที่ดี บุคลากรของหนวยงานไดสละเวลาอยางนอง 1 วัน 
รวมกันดูแลทาํความสะอาดหนวยงานของตน 
  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะภาพรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะภาพรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะภาพรวม   
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส วนัเฉลิมพระ 
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ บริเวณสนามอินทรียจันทรสถิตย (ดานทิศใต)  โดยผูเขารวม
กิจกรรม ปลูกตนไมจํานวน 9 ตน  และรวมปลูกตนนนทรี ประจํารุน KU 70  จํานวน 1 ตน  
 

ตนท่ี ชื่อผูปลูก ตําแหนง/หนวยงาน 
1.ตีนเปดน้ํา รศ.จงกล  แกนเพ่ิม ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 รศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
 นายสัตวแพทย ดร.เสรี กุญแจนาค ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
 ผศ.ทรงศักดิ์  นุยสินธุ คณะศึกษาศาสตร 
 ดร.ดํารงค ศรีพระราม คณะวนศาสตร 

2.ตีนเปดน้ํา ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
3.ตีนเปดน้ํา รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี 

 อาจารยเปรื่องบุญ  จักกะพาก รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
 นางวราพร อรามรักษ   ผูชวยอธิการบดี 

4.ตีนเปดน้ํา น.ส.ปริญดา  เติมคําพร นิสิตรุน KU 70   
 นายศุภฤกษ  วัฒนศรี นิสิตรุน KU 70   
 น.ส.น้ําฝน  ศิริกุล นิสิตรุน KU 70   
 น.ส.เหมือนฝน  ยศมูล นิสิตรุน KU 70   
 นายนิพัทธ  จันทรดิลกรัตน นิสิตรุน KU 70   

5.หูกระจง นายพงษนิรันดร  กันตจินดา นิสิตรุน KU 70   
 น.ส.ปารีสา  รักวาทิน นิสิตรุน KU 70   
 น.ส.ชนามาศ  รูปขจร นิสิตรุน KU 70   
 นายธเนศวร  แพรัตนดิลก นิสิตรุน KU 70   
 น.ส.เจนจิรา  วิจิตรตระการรุง นิสิตรุน KU 70   
 น.ส.วิศนีย  สุวรรณราช นิสิตรุน KU 70   

6.หูกระจง นายปรเมศ  ทรงสิทธิโชค นิสิตรุน KU 70   
 นายอนันต  พูลสวัสดิ์ นิสิตรุน KU 70   
 นายชวลิต  พิทยาอุดมฤกษ นิสิตรุน KU 70   

7.หูกระจง รศ.ดร.กมลชัย  ตรงวานิชนาม ประธานสภาขาราชการ 
 รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน รองประธานสภาขาราชการ คนที่ 1  
 นางนภาลัย  ทองปน รองประธานสภาขาราชการ คนที่ 2 
 น.ส.จรรยา  จัตตานนท เลขาธิการสภาขาราชการ 
 นางสุนันท  ตามถิ่นไทย คณะกรรมาธิการฝายประชาสัมพันธ 
 นายพงศวัฒน เกิดโชคชัย คณะกรรมาธิการฝายประชาสัมพันธ 

 

รายชื่อผูปลูกตนไมรายชื่อผูปลูกตนไมรายชื่อผูปลูกตนไม   
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ตนท่ี ชื่อผูปลูก ตําแหนง/หนวยงาน 
8.หูกระจง ดร.สุจิณณา  กรรณสูต ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

 นายปกรณ  บุญตน นิสิตรุน KU 70   
 นายเทพดนัย  วงศศรีกชกร นิสิตรุน KU 70   
 นายพินสาน  สําราญ นิสิตรุน KU 70   

9.หูกระจง นางจุไร เกิดควน หัวหนางานประชาสัมพันธ 
 นายอนุพงษ  นอยบุญเติม นิสิตรุน KU 70   
 นายชยุต  ภาศิรินนท นิสิตรุน KU 70   

 

  
 
ศ.ดร.นิวัต ิเรืองพานิช อุปนายกสภาฯ  รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน (อธิการบดี)  ผูบริหาร คณาจารย และนิสิต
ใหม KU 70  รวมปลูกตนตนีเปดน้ํา หูกระจง  และตนนนทรี ประจํารุน KU 70   
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ชื่อวิทยาศาสตร :   Cerbera odollam Gaertn. 
ชื่อวงศ  :  APOCYNACEAE 
ชื่อสามัญ  : Pong pong 
ชื่ออ่ืนๆ  :  ตนีเปดน้ํา ตีนเปดทะเล ตีนเปด(กลาง) 
ตุม (กาญจนบุรี) มะตะกอ(มาลายู-นราธวิาส) สั่งลา(กระบี่) 

ลักษณะทัว่ไป :  ไมตนขนาดเล็ก ไมผลดัใบ เรือนยอดทรงกลม-
ทึบ ลําตนมักแตกกิ่งต่ํา เปลือกเรียบสีเทา มีชองระบายอากาศ
เปนรองยาว มีนํ้ายางสีขาว  สูง 5-15 เมตร 

ใบ  :ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปใบหอกแกมรูปไขกลับ กวาง 
2.4-8 เซนติเมตร ยาว 8.9-30 เซนติเมตร ปลายใบติ่งแหลม โคนใบ
รูปลิ่ม ใบเกลี้ยง สีเขียวเขมเปนมัน ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่น
เล็กนอย 

ลําตน  :  ผิวลําตนเรียบ สีเทาหรือเทาออกน้ําตาล มีรากใหญที่
โคน ตนและมีรากอากาศงอกพันโอบลอมลําตนดวยทุกสวนของ
ตนมีนํ้ายางสีขาว 

ดอก  :  สีขาว กลางดอกมีสีเหลือง ออกดอกตลอดทั้งป  (ถาเปน
ตีนเปดทรายกลางดอกมีสีชมพูหรือแดง) ออกเปนชอ แบบชอ
กระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบเลีย้ง 5 กลีบ กลบีดอกเชื่อมติดกันเปน
หลอดปากแตร ปลายแยกเปน 5 แฉก ดอกบานเต็มทีก่วาง 6-7 
เซนติเมตร  
ผล  :  ผลสดแบบมีเน้ือเมลด็เดียว ทรงกลมหรือคอนขางกลม
เปนสองพูตื้นๆ สีเขียวอมมวงถึงมวงเขม กวางประมาณ 6 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร (ผลขนาดใหญกวา
ตีนเปดทราย) เมล็ดแข็งและเบา ลอยน้ําได 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

การใชประโยชน :  ใชในงานดานภูมิทัศน  ทรงพุมสวย ดอก
สวยมีกลิ่นหอม ผลสวย ปลกูใหรมเงา ลานจอดรถ ริมถนน ปลูก
ประดับริมสระวายน้ํา ริมทะเล ทนลม ทนน้ําทวมขัง ยางเปน
อันตรายไมควรปลูกใกลสนามเด็กเลน  ใบแกหวัด กลาก เกลื้อน 
เมล็ดใชเบื่อปลา เปลือกตนแกไข ผลมีพิษทําใหเกิดอาการระคาย
เคือง เมล็ด ใชทําไมประดับแหง 

ตีนเปดน้ํา
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ชื่อวิทยาศาสตร :    Terminalia ivorensis A. Chev. 
ชื่อวงศ  :  Leguminosae 

ชื่อสามัญ  : Ivory Coast almond, Black Afara, Idigbo 
(Nigeria), Emeri (Ghana), Framire (Ivory Coast) 
ชื่ออ่ืนๆ  : หูกวางแคระ 

ลักษณะทัว่ไป :  ไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข หนาทึบ เปลือกสี

นํ้าตาลแตกเปนรอง สีนํ้าตาลอมเหลอืง แตกกิ่งในแนวราบเปนชั้นๆ คลายฉัตร 

ใบ  :  ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถ่ีที่ปลายกิ่ง ใบรูปไขกลับ กวาง 

1-1.5 เซนติเมตร ยาว1.5-3 เซนติเมตร ปลายใบเปนติ่งแหลม-ออน โคนใบสอบแคบ
เวา มีตอม 1คู ขอบใบเรียบ แผนใบหนา   
ผิวใบดานบนสีเขียวเปนมัน 

ดอก  :  สีขาว  ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามซอกใบที่ปลายกิ่ง  ดอกสมบูรณ

เพศ  มีขนาดเล็ก 

ผล  :  ผลสด รูปไขหรือปอมรี ขนาดเล็ก เมล็ดมีปก 2-5 ปก  

มีเมล็ดเดียว 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

ประโยชน  :  ใชในงานดานภูมิทัศน  ทรงพุมสวย   พุมใบละเอียดเปน

ชั้นๆสวยงาม  ปลูกประดับสวน อาคาร ใหรมเงา  
ริมถนน ลานจอดรถ ปลูกในพื้นที่กวาง เชน สวนสาธารณะ 

 

   

หูกระจง
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เอกสารอางอิง 
เอ้ือมพร วีสมหมาย  ทยา เจนจิตติกุล  และอรุณี วงศพนาสิน.  2547.  ไมปายืนตนของไทย.   
          กรุงเทพฯ : โรงพิมพ เอช เอ็น กรุป จํากัด 
เอ้ือมพร วีสมหมาย  และปณิธาน แกววงเทียน.  2547.  พฤกษาพัน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ  
          เอช เอ็น กรุป จํากัด 
 

 
แหลงที่มาจากเวบไซต :  

1.agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/หูกระจง.html 
2.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B8%88%E0%B8%87 
3.http://www.pantown.com/board.php?id=5050&area=4&name=board13&topic=343&action=
view 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553” 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถงึความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาทางดาน
กายภาพ   เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ และเพ่ือสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของบคุลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาด   การปลูกตนไม  และ
การบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของความรมร่ืนของตนไม  
ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความรมร่ืน สวยงาม  
สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   โดยไดกําหนด 
โครงการ  “วนัพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553”   ขึ้นในวันเสารที่ 26 มิถนุายน 2553  
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 
 2.2  เพ่ือเปนการชกัชวนใหผูบริหาร นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหเล็งเห็นความ 
สําคัญของการปลูกตนไม การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และการบํารุงรักษาตนไม 
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอยางตอเน่ืองใหมีความรมร่ืน สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มี
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี 
 2.3  เพ่ือเปนการสงเสริมความสามัคคี และสรางจิตสํานึกรวมกันใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
การประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยใหทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาใหมหาวิทยาลัยฯ ของเราใหมี
ความสะอาด เกิดความรมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย 
 2.4  เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “ 7 ส.” ในแตละพ้ืนที่ คือ สะสาง  
สะดวก สะอาด สรางนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี ใหกับทกุหนวยงาน คณะ สํานัก  
สถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะ สํานัก สถาบัน และทกุกองของสํานักงานอธิการบดี  โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่เปนผู
ประสานงาน 
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4.  วิธีการดําเนินการ 
 4.1  กําหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2553”  
 4.2 ประชาสัมพันธให คณะ สํานัก สถาบนั และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือขอความรวมมือ รวมแรง  
รวมใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง อาจารย ขาราชการ ลูกจาง นิสิต เพ่ือปลูกตนไมและทําความสะอาด 
โดยกําหนดจุดแบงเขตความรับผิดชอบและวางแผนรวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.3 ดําเนินการพัฒนาและปลูกตนไม ในวนัเสารที่ 26 มิถุนายน  2553 ดังน้ี 
  4.3.1 ปลูกตนไม เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  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 โดยแบงพ้ืนที่ดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ เปนจุดพัฒนา 
และปลูกตนไม โดยเจาของหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่จะเปน
ผูรับผิดชอบในพื้นที่สวนกลางและประสานงาน 
 
5.  สถานที่ 
 5.1  พ้ืนที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยดําเนินการปลูกตนไมเพ่ิมเติม 
 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 2553 เปนเงิน 200,000 บาท  
  6.1.2 ขอใชเงินรายไดสวนกลาง งบกลาง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือการดําเนนิงาน โครงการวัน
พัฒนาและปลกูตนไม มก. ประจําป 2553 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 คาจางทําเลมสรุปผลโครงการฯ 65,000 
9  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 30,000 
10 คาวัสดุการเกษตร (ตนไม)  30,000 
11.  คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  80,000 
12  คาใชจายอ่ืน ๆ 10,000 
 รวมเปนเงิน 387,000 

 
6.2 พ้ืนที่หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย ฯลฯ ใชงบประมาณของหนวยงาน 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 7.1   ผูเขารวมโครงการไดรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 7.2   ผูรวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความเขาใจ ความสามัคคี มีความสัมพันธ 
อันดีตอกัน  และรวมมือกันในการแกปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 7.3   ผูรวมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี และมีความเขาใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที ่
การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไม 
 7.4   เปนกิจกรรมหนึ่งที่จะทําใหนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการคนืธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมใหกับบางเขน  ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

**************************** 
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กําหนดการ (ขอความรวมมือสวมเสือ้สีเขียว)  

วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553  /โครงการเฟรชชีเ่ดย เฟรชชี่ไนท ประจําป 2553 
/โครงการ ข่ีจักรยานรณรงคและใหความรูเร่ืองยาเสพติด “ปน ปน ปน รวมใจ ตานภัยยาเสพติด” 

วันเสารที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (ฉบับ 24 มิย.53) 
      

เวลา 06.00 น.   -  ลงทะเบียน บริเวณลานจอดรถสนามอินทรีจันทรสถิตย 
      -  รับประทานอาหารวาง 
เวลา 06.20 น.   -  กิจกรรมปลูกตนไมรวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองบัญชาการ

ตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
       -  พิธีเปดโครงการ โดย รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - มอบโล โดย พล.ต.ท.อดิเทพ  ปญจมานนท ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
เวลา 06.45 น. - กิจกรรมปนจักรยาน (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร) ออกประตูวิภาวดี ออมเมเจอรรัช

โยธิน 
  เขาถนนพหลโยธิน ผานแยกเกษตร เขาประตูพหลโยธิน 2 ขางโรงพยาบาลสัตว  
  ปนถึงสนามอินทรีจันทรสถิตย 

 -  จับสลากรางวัลจักรยาน  
เวลา 07.00 น. -  ผูบริหารและนิสิตพรอมกันบริเวณลานจอดรถหอประชุมใหญ 
 -  ประธาน (รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดี)  เดินทางมาถึงบริเวณพิธ ี
 -  ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั 
 -  พิธีกร อาราธนาศีล กลาวคําแสดงตนเปนพุทธมามะกะ และกลาวคําปฏิญาณตน 
 -  ประธาน นํากลาวคําถวายสังฆทาน และเร่ิมพิธตีักบาตร แดพระสงฆ  
เวลา 08.00 น. -  พิธีเคารพสกัการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย  โดย ผูบริหาร และ ผูแทนนิสิตใหม 
เวลา 08.30 น. -  คณะผูบริหาร และ ผูแทนนิสิต พรอมกับ ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย 

-  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวรายงาน  

-  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวเปด 
 -  คณะผูบริหาร และ ผูแทนนิสิต  รวมปลูกตนไม 9 ตน ณ สนามอินทรีจันทรสถติย 
 -  คณะผูบริหาร และ ผูแทนนิสิต  รวมปลูกตนนนทรี ประจํารุน เคยู 70 ณ สนามอินทรี

จันทรสถิตย 
เวลา 09.00 น. -  นิสิตและบคุลากร พรอมกัน ณ จุดพัฒนา 
 -  คณะผูบริหารเยี่ยมชมจุดพัฒนาสวนกลาง พรอมกับ มอบผลไม แกหนวยงานและนิสิต 

โดยการเยี่ยมชม แบงออกเปน 3 สาย ดังน้ี 
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-  สายที่ 1   อุปนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ศ.ดร.นิวตัิ เรืองพานชิ) และผูชวยอธิการบดี
ฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ (รศ.ดร.ปสสี ประสมสินธ) (นายวิโรจน พวงพิกุล ผูประสานงาน
ลวงหนา) สํานักการกีฬา  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม คณะประมง คณะสถาปตยกรรมศาสตร  อาคารสารนิเทศ 50 
ป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบนั
คนควาและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรฯ สํานักหอสมุด สถาบันวจัิยและพัฒนาแหง มก. คณะวิทยาศาสตร 
สํานักงานทรัพยสิน  และสาํนักสงเสริมและฝกอบรม 

 

-  สายที่ 2  อธิการบดี (รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน)  และผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและ
พัฒนากายภาพ (น.สพ. ดร.เสรี  กุญแจนาค) (นายประเพลิน เกษมโอภาส  ผูประสานงานลวงหนา) 
คณะวนศาสตร  คณะเทคนคิการสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  คณะ
บริหารธุรกิจ สํานักบริการคอมพิวเตอร    คณะวิศวกรรมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะเกษตร  คณะ
มนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะศกึษาศาสตร   
และสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
-  สายที่ 3  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  (นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง)  (นาย
ตั๋น  นิลมาติ  ผูประสานงานลวงหนา)  สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร  สวนวรุณาวัน  
หอพักนิสิตหญิง  หอปะวัต ิมก.  ประตูงามวงศวาน 2  ลานกิจกรรมหนาอาคารเทพศาสตรสถิต  
สถานพยาบาล  กองกิจการนิสิต  สวน 100 ป ซอยพหลโยธิน 45 อาคารสวัสดิการ มก.  หอประชุม มก.  
อาคารจอดรถงามวงศวาน 1   และสหกรณออมทรัพย มก.     
เวลา 12.00 น. -  ผูบริหารรวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
เวลา 13.30 น. -  อธิการบดีเปนประธานในพิธีรับมอบเหรียญ เคยู 70 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศริิ 
เวลา 17.00 น. -  อธิการบดีเปนประธานในพิธีเปดงาน เฟรชชี่ไนท ณ สนามอินทรีจันทรสถติย 
เวลา 23.00 น. -  เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
*********************** 
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                           คําสั่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

  ที่        
       เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2553" 

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

  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ   "วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.  ประจําป 2553"   
ในวันเสารที ่26  มิถุนายน  2553  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย   และสําเร็จลุลวงตามวตัถุประสงค    
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประกอบดวย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ที่ปรึกษา 
 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ที่ปรึกษา 
 (รศ.ดร.ปสสี  ประสมสินธ) 
 ผูชวยรองอธกิารบดีฝายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
 (น.สพ.ดร.เสรี  กุญแจนาค) 
 ผูชวยรองอธกิารบดีฝายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
 (ดร.สุจิณณา กรรณสูต) 
 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 



วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553 
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี    

 
96 

 นายวิชัย   มินสุวรรณ    กรรมการ 
 นายพัลลภ   พรหมพา กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด กรรมการ 
 นายคงกฤช  รักษสังข กรรมการ 
 นายประเพลนิ  เกษมโอภาส กรรมการ 
 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 2552” 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   มวงประเสรฐิ   กรรมการ 
 นางสาวสายฝน  ภูหนองโอง   กรรมการ 
 นางสมสุข   เกษมกุล    กรรมการ 
 นางสาวสุมาล ี  ภูระหงษ    กรรมการ 
 นางสุกัญญา   อินทอง    กรรมการ 
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 นายสมนึก   มาเนียม    กรรมการ 
 นายฉัตรชัย   ดานกลาง    กรรมการ 
 นางสาวชลธิชา   ลอมวงค   กรรมการ 
 นางหวัด   ปุยออก    กรรมการ 
 นางกิมไล   ทองวิลัย กรรมการ 
 นางสาววันดี  เพ่ิมทวีทรัพย กรรมการ 
 นางสุภัทร  ปานสอน กรรมการ 
 นายกฤษพิมาน  หัสไทย กรรมการ 
 นางสาวศิริญญา  รักสนิท กรรมการ 
 นางอัมพัน  หม่ืนเทพ กรรมการ 
 นางวิไลลักษณ   ขวัญจิตต   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสุมาลี   ภูรัตน                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 น.ส.นิตยา   ขันทอง                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาที่จัดหาอาหาร  ผลไม  นํ้าดื่ม  และอุปกรณ  เพ่ือสนับสนุนใหกับนิสิต  บุคลากรที่รวม
พัฒนา  และจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  สนับสนนุใหกับฝายตาง ๆ  ตลอดจนควบคมุการเบิกจายเงินใหเสร็จ
เรียบรอย  ทําหนังสือเชิญผูบริหาร ทําหนังสือขอสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆและงานอื่น ๆ  ที่มอบหมาย 
 

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 
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คณะกรรมการฝายเก็บขนขยะและรวมพัฒนา 
 นายสมศักดิ์   รักสนิท    ประธานกรรมการ 
 นายสมชาย   จกะวัฒนากุล   รองประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน   ศิริธรรม    กรรมการ 
 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 
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คณะกรรมการฝายบริการยานพาหนะและประสานงาน 
 นายอัศวิน  ศริิธรรม ประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  คนฟู กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด    กรรมการ 
 นายนิพนธ   ปานสอน    กรรมการ 
 เจาหนาที่งานซอมบํารุง ทุกคน   กรรมการ 
 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  ที่
มอบหมาย 

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 
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นายณัฐวัฒน  ปรีชากูล   กรรมการ 
นายวินัย  แสงเพชร    กรรมการ 
นายชาติ  นอยเหนี่ยง   กรรมการ 
นายบรรจบ  ภาคานาม   กรรมการ 
นายเชาวดี  นิลเลศิ    กรรมการ 
นายสมาน  พรหมหาญ   กรรมการ 
นายณัฐพงศ  แสนใจกลา   กรรมการ 
นายสมชาย  พวงจาด   กรรมการ 
นางสาวณัชชา  หาทรัพย   กรรมการและเลขานุการ 
นางฉวีวรรณ  รัตนเรืองศรี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  มีหนาที่จัดเตรียมผลไมสําหรับติดตามผูบริหารเพื่อมอบใหหนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน 
กอง นิสิต ฯลฯ ที่รวมวันพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย    

 

ทั้งน้ี  ใหถือปฏิบัตติั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง    ณ  วันที ่     1    มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
 
 
 
                                                                            (นายนิพนธ   ลิ้มแหลมทอง) 
                                                                                      รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ 
 
  เรียน เพ่ือโปรดทราบ 
 
                  (นางสาวสุชพี  จันทอง) 
              หัวหนางานบรหิารและธุรการ 
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คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา  
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรองศาสตราจารย วุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
นายนิพนธ  ล้ิมแหลมทองนายนิพนธ  ล้ิมแหลมทอง    รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาภายภาพรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาภายภาพ  

คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา  
นางสาวสุชพี  จันทอนางสาวสุชพี  จันทองง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 8 ((ชํานาญการชํานาญการ))  
นานายธีระพล  เผาจินดายธีระพล  เผาจินดา    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
นายศรราม  รักสกุลนายศรราม  รักสกุล      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

นายมาโนชย  คงเล็กนายมาโนชย  คงเล็ก    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

นางสุมาลี  ภูรัตนนางสุมาลี  ภูรัตน      เจาหนาที่พัสดุเจาหนาที่พัสดุ  
นางวิไลลักษณ  ขวัญจิตตนางวิไลลักษณ  ขวัญจิตต    พนัพนักงานพมิพดีด ชั้น กงานพมิพดีด ชั้น 11  

นางสาวชลธิชา  ลอมวงคนางสาวชลธิชา  ลอมวงค    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

นางสาวศิริญญา  รักสนิทนางสาวศิริญญา  รักสนิท    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

ผูพิมพผูพิมพ  
นางสาวสุชพี  จันทองนางสาวสุชพี  จันทอง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 8 ((ชํานาญการชํานาญการ))  
นายธีระพล  เผาจินดานายธีระพล  เผาจินดา    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
นายศรราม  รักสนายศรราม  รักสกุลกุล      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
นายมาโนชย  คงเล็กนายมาโนชย  คงเล็ก    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

เจาหนาที่ของ คณะ สํานัก สถาบัน กอง  ศูนย และทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของเจาหนาที่ของ คณะ สํานัก สถาบัน กอง  ศูนย และทุกหนวยงานทีเ่ก่ียวของ  
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