






วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777  
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดี             

            
 
  
        
  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ งที่ ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธี เปิด            
“วันพัฒนาและปลูกต้นไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2557” ในวันเสาร์
ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มี “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 19 ป ี

 

  ส าหรับปี พ.ศ. 2557  นี้  มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครบรอบ 72 ปี โดยมีผู้บริหาร นิสิตและบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นไม้ต้นยางนา  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับเกษตร
กลางบางเขน จ านวน 22 ต้น ณ บริเวณพ้ืนที่สวน 10 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และร่วมปลูกต้นนนทรีประจ า
รุ่น KU 74 จ านวน 1 ต้น ณ  ณ บริเวณศูนย์เรียนรวม 3 และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ยังร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาพ้ืนที่ของหน่วยงานร่วมกันระหว่างบุคลากรกับนิสิต เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  และสร้างส านึกใน
การดูแลรักษาความสะอาด ให้เกิดความร่มรื่น  สวยงามและมีภูมิทัศน์ท่ีดีอีกด้วย 
 

  ในนามของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผมขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้บริหาร  นิสิต 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจท าให้งาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2557”   เกิดขึ้นในวันนี้  โอกาสอันดีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีและก าลังใจมายังคณะผู้บริหาร 
นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังในทุก ๆ ด้าน  และจงมีวิวัฒนาการ
เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป  
     

                                                                         
                                                   (ศาสตราจารย์ ดร.นิวตัิ  เรืองพานิช) 

                                               นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                                     มกราคม 2558 

  
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

      สารสารสารนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   



วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777  
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดี             

 
 
 
 

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นครั้งแรกใน  ปี  พ.ศ. 2538    
เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปี   และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
ปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงาน   เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี  และปลูกฝัง

จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ในการร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน อาคารเรียน หอพัก และพ้ืนที่ชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสะอาด เกิดความร่มรื่น และ มีภูมิทัศน์สวยงาม อันจะน าไปสู่ความสบายตา
สบายใจแก่นิสิต บุคลากร และแขกผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตลอดจนให้สอดคล้องกับโครงการ
วิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   
 

ส าหรับปี พ.ศ. 2557 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 เพ่ือ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเกษตรกลางบางเขน นอกจากนั้น ยังร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่อาคารสถานที่ของ
ส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากร และนิสิต ในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานกิจกรรม “7ส” คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุก
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ที่ส าคัญงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ยังเป็นกิจกรรมหลักของการจัดงาน             
วันรับน้องใหม่ ในเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในจิตวิญญาณของนิสิตใหม่อีกด้วย 

 

ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณนิสิต บุคลากร หน่วยงานภายนอก และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่
ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมีลักษณะ
ภูมิทัศน์ที่ดี สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศอย่าง  น่าภาคภูมิใจ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557” ซึ่งได้ประมวลผล
การด าเนินงานกิจกรรรมของทุกหน่วยงาน จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้
มีความเหมาะสมในปีต่อ ๆ ไป 

 

                                                                
 

                                                    (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                      มกราคม  2558 
 
 
 
 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดี             

 
 
 
 

          
 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 

เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
50 ปี และมีการจัดวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ต่อเนื่องกันมาเป็นประจ าทุก เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้มีความสะอาด มีความร่มรื่น สวยงามและมีภูมิทัศน์ท่ีดีกับประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
. 

การด าเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ปี 2557 นี้ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครบรอบ 72 ปี เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS  
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  สร้างจิตส านึกของบุคลากร  และนิสิตในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา ณ บริเวณพ้ืนที่สวน 100 ปี 
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ จ านวน 22 ต้น และร่วมปลูกต้นนนทรีประจ ารุ่น KU 74 จ านวน 1 ณ บริเวณพ้ืนที่ศูนย์
เรียนรวม 3 และเพ่ือเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต ในการที่จะพัฒนาความสะอาดของพ้ืนที่ อาคารสถานที่  การปลูกต้นไม้ ดูแล และบ ารุงรักษา
ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงามสร้างสิ่งแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ที่ด ีสอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   
 

ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสิตทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วม     
วันพัฒนาและปลูกต้นไมท้ี่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้ง
ที่จัดส่งผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557” เล่มนี้    
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

 

                                        
(ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา่ยกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ 

มกราคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 

สารรองอธิการบดีฝ่ายสารรองอธิการบดีฝ่ายสารรองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษประสานงานโครงการพิเศษประสานงานโครงการพิเศษ   
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ   



วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777  
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดี             

 
 
  
 
 
 
 

 
เรียน  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  
  กระผมในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รู้ สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ งที่  ท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช) ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557”  ในวันนี้ 

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน 
2538  เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  
นอกจากนั้น  ยังสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการ และเพ่ือเป็น
ส่งเสริมความสามัคคี สร้างส านึกร่วมกันระหว่าง นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของเราให้มีความสะอาด  เกิดความร่มรื่น  สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี  สอดคล้องกับ
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 

ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี นับถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี  

 

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วม
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี จึงเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร  และนิสิตร่วมปลูกต้นไม้  
ประกอบด้วย  ต้นยางนา   ณ สวน ๑๐๐ ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้บริหารร่วมกับผู้แทนนิสิต ร่วมปลูกต้น
นนทรี ประจ ารุ่น  KU 74 ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาพ้ืนที่
ของหน่วยงานร่วมกับนิสิต บุคลากร ส าหรับพ้ืนที่ส่วนกลางกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วมกับนิสิตคณะ
ต่าง ๆ  พัฒนาพ้ืนที่ กวาดท าความสะอาด  ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ เก็บกิ่งไม้ใส่รถบรรทุกไปทิ้ง จ านวน 7 จุด 
ประกอบด้วย สวน 100 ปี   หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อาคารสารนิเทศ 50 ปี สวน 60 ปี มก. หอประวัติและสวน
ปาล์มประตูงามวงศ์วาน 3  บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริและเส้นทาง Cover way  บริเวณหอประชุม มก.   
และบริเวณอาคารส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  
 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการ 
“วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557” ณ บัดนี้ 

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

ค ากล่าวรายงานพิธีเปิด ค ากล่าวรายงานพิธีเปิด ค ากล่าวรายงานพิธีเปิด “““วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255777   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย  กปิลกาญจน์)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย  กปิลกาญจน์)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย  กปิลกาญจน์)   

วันที่ วันที่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 25576 กันยายน พ.ศ. 25576 กันยายน พ.ศ. 2557   



วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777  
 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดี             

 
 
 
 
 

เรียน  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน นิสิต  บุคลากร                
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

 ผมรู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ  ที่ ไ ด้ เ ชิญมา เป็ นประธาน พิธี เปิ ด ง าน  “วั น พัฒนาและปลู กต้ น ไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 ในวันนี้ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้นเพ่ือน้อมเกล้าถวาย
เป็นพระราชกุศลในวโรกาสต่าง ๆ  และ ยังเห็นความส าคัญในการให้ ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
พัฒนาพ้ืนที่และปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ที่ดี  

 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี นิสิต บุคลากร คณะ สถาบัน 
ส านัก  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ท าให้  “วันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557” เกิดขึ้นในวันนี้ และขออ านวยพรให้ทุกท่านจงประสบ
ผลส าเร็จ  ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ  

บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดงาน  “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2557” ณ บัดนี้ 

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

 

 

 

 

 

 

ค ากล่าวพิธีเปิด ค ากล่าวพิธีเปิด ค ากล่าวพิธีเปิด “““วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255777”””   
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตร์ตราจารย์ ดร. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตร์ตราจารย์ ดร. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศาสตร์ตราจารย์ ดร. นิวัติ  เรืองพานิชนิวัติ  เรืองพานิชนิวัติ  เรืองพานิช)))   







วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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 วันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 
เพ่ือรํวมเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และรํวมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาส  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี นอกจากนั้นยังเป็นการสํงเสริมความสามัคคีสร๎าง
จิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย และมีภูมิทัศน์ท่ีดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต๎โครงการ วิทยาเขตสีเขียว 
(KU GREEN CAMPUS) ซึ่งผู๎บริหารและทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ได๎รํวมดําเนินการกิจกรรมตําง ๆ รวมทั้งสิ้น 
15,754 คน ประกอบด๎วย  

 นิสิต                               จํานวน  11,881   คน 
 บุคลากร        จํานวน    3,708   คน 
 เจ๎าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยราชการภายนอก ได๎แกํ สํานักการระบาย

น้ํา สํานักงานเขตจตุจักร, เขตบางเขน, เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน  165  คน 
 งบประมาณท่ีใช๎ในการดําเนินการ รวมเป็นเงิน  2,015,354.75     บาท ประกอบด๎วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 สํวนกลาง (กองยานพาหนะฯ)                เป็นเงิน    381,940.50  บาท 
 หนํวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ        เป็นเงิน   1,633,414.25    บาท 

หนํวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน และทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย ได๎ดําเนินการพัฒนาอาคาร 
และสถานทีป่ลูกต๎นไม๎ ดําเนินการกิจกรรม 7 ส. ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ผลการด าเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ผลการด าเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   

   
,,,   
   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร     มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน 1,133 คน ประกอบด๎วย นิสิต 776 คน คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 357 คน โดยใช๎งบประมาณในการดําเนินงาน เป็นเงิน 166,346 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่
ดําเนินการดังนี้ 

กิจกรรม 7 สกิจกรรม 7 สกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่. และการพัฒนาอาคารและสถานที่. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   จัดเรียงอุปกรณ์และกําจัดวัสดุไมํจําเป็น ทําความ
สะอาดพ้ืนอาคาร จัดเก็บขยะในคูน้ํา กําจัดวัชพืชข๎างแนวคูน้ําโดยรอบคณะเกษตร และกําจัดขยะเกษตร 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ตัดแตํงก่ิงไม๎ ทําความสะอาดลานจอดรถเติมดิน-ปุ๋ยและกําจัด
วัชพืชในกระถางปลูก ดําเนินการพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคารวชิรานุสรณ์ อาคารคณะเกษตร โรงเรือนเพาะชํา 
โรงเรือนเครื่องจักรกลการเกษตร และสถานีวิจัยตํางๆ ที่สังกัดคณะเกษตร 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ      การเพ่ิมจํานวนรถเก็บขยะและกําหนดจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน ชํวยให๎การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

คณะเกษตรคณะเกษตรคณะเกษตร   
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คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ     มีผู๎เข๎ารํวมงาน 650 คน ประกอบด๎วย นิสิต จํานวน 554 คน และบุคลากร จํานวน 96 

คน ใช๎งบประมาณ  64,734 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่    

1. ทําความสะอาดภายในอาคาร และบรเิวณพ้ืนที่รอบอาคารคณะฯ   
2. ดําเนินกิจกรรม 7 ส. โดยการสะสาง  ทําความสะอาดโต๏ะทํางาน และเก็บเอกสารตํางๆ ให๎เป็น

ระเบียบเรียบร๎อย 
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ          

1. ปลูกต๎นราชพฤกษ์ และต๎นไม๎ดอก ไม๎ประดับ บริเวณรอบอาคาร 4 ตลอดแนวและพรวนดิน 
ใสํปุ๋ย โดยรองอธิการบดีพร๎อมผู๎บริหาร มก. ผู๎บริหารคณะฯ และบุคลากร 

2. ตกแตํง เก็บ กวาดกิ่งไม๎ และจัดสวนหยํอมบริเวณด๎านข๎างอาคาร 4  
3. ทําความสะอาดทํอระบายน้ํา และจัดเก็บโต๏ะสนามท่ีชํารุด 
4. ตัดแตํงต๎นไม๎รอบบริเวณอาคารที่กําลังปรับปรุง 
5. ทําความสะอาด เก็บของ ขนของ สําหรับที่เก็บของสโมสรนิสิต บริเวณด๎านหลังอาคารการเรียน

การสอน ฯลฯ 

  
 

  
 

    

คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ   
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คณะประมงคณะประมงคณะประมง   มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 503 คน ประกอบด๎วย นิสิต 423 คน และบุคลากร 80 คน ใช๎
งบประมาณ เป็นเงิน 75,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ปลูกต๎นไม๎ ตัดแตํงต๎นไม๎บริเวณข๎างอาคารภาควิชาการ
จัดการประมง ปลูกต๎นไม๎บริเวณริมรั้วหลังอาคารจินดาเทียมเมธ หน๎าอาคารทัสนียสรสุชาติ และหน๎าอาคารสุภาพ
มงคลประสิทธิ์ ทาสีขอบทาง ทาสีที่จอดรถ และเก็บพรรณไม๎น้ําในบํอด๎านหน๎าศูนย์วิจัยและถํายทอดเทคโนโลยีปลา
สวยงามและพรรณไม๎น้ําประดับ 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ    ปลูกต๎นไม๎บริเวณภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปลูกพืชคลุมดิน
บริเวณข๎างอาคารภาควิชาการจัดการประมง ตัดหญ๎าบริเวณอาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์ ทาสีขอบทางเข๎าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 

   
 

    
 

    
 

คณะประมงคณะประมงคณะประมง   
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คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์     มีผู๎เขา๎รํวมงานจํานวน 712 คนประกอบด๎วย นิสิต 630 คน  ผู๎บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ 82 คน ใช๎งบประมาณเงินรายได๎  54,732  บาท รายละเอียดของการรํวมกิจกรรม 
ดังนี้   
  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่          
      1. การเก็บกวาดทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะรอบๆ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 2 3  
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  
  2. การจัดเก็บเอกสาร ทําความสะอาด ในสํานักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชา 9  ภาค ศูนย์ภาษา 
สถาบันขงจื้อ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ  สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
  การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ        
  1. การตัดแตํงต๎นไม๎  และปลูกกล๎วยไม๎และต๎นไม๎เพ่ิมบริเวณริมคลองอาคารคณะมนุษยศาสตร์   
  2. ใสํปุ๋ย พรวนดินต๎นไม๎ 

อ่ืนๆอ่ืนๆอ่ืนๆ   การเก็บขยะและสิ่งสกปรกตําง ๆ นําไปใสํรถเก็บขยะกองยานพาหนะ 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    ควรประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับ เนื่องจากเมื่อมีการเรียนการสอนผู๎มา
เรียนนํารถยนต์ เข๎ามาจอดรอบบริเวณอาคารที่ทําการพัฒนา ทําให๎พ้ืนที่บางสํวนไมํสามารถทําการพัฒนาได๎ อีกทั้ง
บุคลากรบางสํวนต๎องไปปฏิบัติหน๎าที่บริการและทําการสอน ทําให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ 

     

   
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์   
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คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 1,072 คน  ประกอบด๎วย นิสิต 947 คน  และบุคลากร   
125  คน ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 100,000  บาท  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพ้ืนที่ 
โดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดห๎องผู๎บริหาร  สํานักงานเลขานุการคณะ  ห๎องทํางาน ห๎องน้ํา ห๎องสโมสรนิสิต  โรง
อาหาร  ห๎องสมุด เรือนเพาะชํา  อาคารโดยรอบ  พิพิธภัณฑ์  โถงทางเดิน หน๎าสโมสรนิสิต ฯ  และ ลานหน๎าตึกวน
ศาสตร์ 60 ปี และดําเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางานของแตํละหนํวยงาน และขุดลอกทํอรอบคณะ 
 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  หน๎าตึกวนศาสตร์ 60 ปี ตัดแตํงกิ่งไม๎บริเวณสวนรวมพันธุ์  ลาน
หน๎าตึกวนศาสตร์ 60 ปี  ตัดแตํงก่ิงต๎นโพธิ์ข๎างรั้วคณะ  ทําความสะอาดโต๏ะม๎าหินบริเวณหน๎าตึกวนศาสตร์ 60 ปี  
 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาหนํวยงาน และสนับสนุน
คําใช๎จํายบ๎างตามสมควร 

   

   
 

 

 

คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์คณะวนศาสตร์   
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คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์      มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ  1,995 คน ประกอบด๎วย นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 804  คน ชั้น

ปีที่ 2-4  739 คน  นิสิตปริญญาโท – เอก 169 คน คณาจารย์ 117 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 166 คน โดยใช๎
งบประมาณของฝุายกิจการพิเศษเป็นเงิน 140,459 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ ทําความ
สะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ ห๎องทํางาน  ห๎อง
สํานักงานธุรการ ห๎องนํ้า  ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ทําการตัดแตํงกิ่งไม๎โดยรอบให๎สวยงาม ทําความสะอาด  เก็บขยะ 
บริเวณลานจอดรถทุกลานในคณะ  ลานไปรษณีย์  รอบๆอาคารตํางๆ  เรือนเพาะชํา  ขัดโต๏ะและเก๎าอ้ีม๎าหินรอบๆ 
คณะ  

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   ควรให๎นิสิตทุกคนได๎มีสํวนรํวมอยํางจริงจัง เป็นกิจกรรมที่ดีทําให๎บุคลากรและนิสิต
มีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ และรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งขององค์กร  อยากเห็นคณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด 
สวยงาม  รํมรื่น ทําให๎มีผู๎มารํวมแรงรํวมใจบําเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเป็นจํานวนมาก มีความสัมพันธ์ที่ดีและ
สามัคคีกัน ควรนําเสื้อผ๎าสีเข๎มมาใสํแทนเสื้อสีขาวสําหรับนิสิต ควรมีอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาลพร๎อมสําหรับ
เหตุฉุกเฉิน ควรมีปูายจุดทิ้งขยะท่ีชัดเจน และควรจัดกิจกรรมนี้ทุกปี           

                                                                        

 

 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

888   

 
 
 

 

   คณะคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์    มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 2,586 คน ประกอบด๎วย นิสิต 2,300 คน คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 286 คน   ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 150,000 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้ 
   การปลูกต้นไม้และการพัฒนาการปลูกต้นไม้และการพัฒนาการปลูกต้นไม้และการพัฒนาอาคารและสถานที่อาคารและสถานที่อาคารและสถานที่   ทําการปลูกต๎นไม๎แนวตั้ง อาคาร 5  และพัฒนาบริเวณ
อาคาร 2  พัฒนาบริเวณสวนดงตาล  ปรับแตํงภูมิทัศน์โดยรอบคณะฯ 
 กิจกรรมวัน กิจกรรมวัน กิจกรรมวัน BBBiiiggg   CCCllleeeaaannniiinnnggg   DDDaaayyy     ทําความสะอาดภายในอาคาร ภายนอกอาคารและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
คณะฯ สโมสรนิสิต โรงอาหารคณะฯ ทําความสะอาดโต๏ะ เก๎าอ้ี ทําความสะอาดพ้ืน ขัดพ้ืน จัดเก็บเอกสาร และจัดแยก
วัสดุ อุปกรณ์ในสํานักงานให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย  
      ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
 

  

   

   
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   

http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2557/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%20Big%20Cleaning%20Day/1M0A7391.JPG
http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2557/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%20Big%20Cleaning%20Day/1M0A7324.JPG
http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2557/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%20Big%20Cleaning%20Day/1M0A7324.JPG
http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2557/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%20Big%20Cleaning%20Day/1M0A7303.JPG
http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2557/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%20Big%20Cleaning%20Day/1M0A0072.JPG
http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2557/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%20Big%20Cleaning%20Day/1M0A7370.JPG
http://e-photopics.eng.ku.ac.th/2557/%A7%D2%B9%C7%D1%B9%20Big%20Cleaning%20Day/1M0A7349.JPG


วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

999   

 
 
 
  

   คณะศึกคณะศึกคณะศึกษาศาสตร์ษาศาสตร์ษาศาสตร์   มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 563 คน  ประกอบด๎วย นิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จํานวน 446 คน คณาจารย์และบุคลากร จํานวน 117 คน ใช๎งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น  42,398.75 
บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถากิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถากิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่นที่นที่ ทําความสะอาดโดยการเก็บขยะและเศษวัสดุบริเวณ 
อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 ของคณะฯ และบริเวณโดยรอบของคณะฯ ทําความสะอาดห๎องศูนย์วัสดุ
การศึกษา ทําความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร ทาสีเส๎นจราจรลานจอดรถอาคาร 1 ทาสีขอบบํอพักน้ําเสียข๎างคณะฯ 
คัดแยกวัสดุและพัสดุที่เสื่อมคุณภาพเพ่ือทําการจําหนํายตํอไป   

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ทําการปลูกต๎นไม๎บริเวณหน๎าคณะศึกษาศาสตร์ คือ ต๎นมะยม 1 ต๎น          
พร๎อมตกแตํงสถานที่และจัดสวนดอกไม๎หน๎าปูายคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 2 จุด 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ กํอให๎เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการชํวยกันดูแลรักษาความ
สะอาดและเป็นการสํงเสริมให๎มีการทํางานอยํางมีสํวนรํวมกันระหวําง นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะฯ 

 

   
 

   
 

   
       
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

101010   

 
 
 

  

คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์   มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 478 คน ประกอบด๎วย นิสิต 395 คน และบุคลากร 83 คน ใช๎
งบประมาณ เป็นเงิน 110,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่          
1. ตัดแตํงต๎นไม๎ ฟื้นฟูสภาพต๎นไม๎ ใสํปุ๋ย ตลอดจนกําจัดวัชพืชที่เสื่อมโทรม ปลูกต๎นไม๎เพิ่ม และปลูกต๎นไม๎

ทดแทน บริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ 
2. ทําความสะอาด เก็บเศษขยะและเศษใบไม๎บริเวณพ้ืนที่ระหวํางอาคาร 1 และอาคาร 2 ด๎านหลังอาคาร 

2 บริเวณท่ีจอดรถตู๎คณะ บริเวณศาลาประชาสัมพันธ์ บริเวณลานแสดนนทรี บริเวณด๎านข๎างและด๎านหน๎าห๎องสมุด
พิทยากลงกรณ และบริเวณด๎านข๎างอาคาร 4 ศาลพระภูมิ ตกแตํง ปรับปรุงต๎นไม๎บริเวณโดยรอบให๎สวยงาม ผนัง
กระจก ชํองแสง บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประตู หน๎าตําง บริเวณโดยรอบอาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ทุกอาคาร โต๏ะหิน
อํอน โต๏ะไม๎ ที่ใช๎สําหรับนิสิตนั่งพักผํอนและทํากิจกรรม  และพ้ืนใต๎อาคาร 5 บันไดทางข้ึนอาคาร และบริเวณ
โดยรอบอาคาร 

3. จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ และทําความสะอาดบริเวณสโมสรนิสิต และห๎องกิจกรรมนิสิต 

 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ       ทําการปรับปรุง ตกแตํง ปลูกต๎นไม๎เพ่ิม ใสํปุ๋ยต๎นไม๎ เก็บเศษวัชพืช 
บริเวณอาคาร 1,3,4 และ 5   

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ      
1. เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทํารํวมกันระหวํางบุคลากรและนิสิตทําให๎เกิด

ความสามัคคี และรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนาให๎มหาวิทยาลัยมีความสะอาด รํมรื่น  
2. นิสิตสํวนใหญํยังขาดความใสํใจในการทํางานรํวมกัน ไมํให๎ความรํวมมือเทําท่ีควร  
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให๎นิสิตและบุคลากรเห็นความสําคัญของวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก.

มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

    
 

    

คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

111111   

 
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน  400  คน ประกอบด๎วยนิสิตปริญญาตรี โท เอก  330 

คน  อาจารย์และบุคลากร 70 คน ใช๎งบประมาณเป็นเงิน 30,680 บาทโดยมีรายละเอียดของการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่          

1. ทําความสะอาด  เก็บขยะบริเวณโรงอาหาร บริเวณสโมสรนิสิต บริเวณหน๎าร๎านจิปาถะ สตูดิโอทุก
ชั้นปี ห๎องสมุด และสวนดาดฟูา 

2. ทําระแนงไม๎เลื้อยตามทางเดิน  พร๎อมลงเมล็ดพันธุ์ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณด๎านหน๎าคณะและโถงไขํ บริเวณลานกลางคณะ และบริเวณลานหน๎าบ๎าน

เอ้ืออาทร 
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ      

1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให๎คณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต ให๎ความรํวมมือและให๎ความสําคัญ
และรํวมกิจกรรมให๎มากข้ึน  ปัญหาสํวนหนึ่งเกิดจากผู๎รํวมกิจกรรมบางสํวนไมํได๎มาตรงเวลานัดหมาย  จําเป็นที่
จะต๎องหามาตรการสํงเสริมกิจกรรมนี้ให๎ดียิ่งขึ้นในปีตํอไป 

2.  มหาวิทยาลัยควรให๎การสนับสนุนคําใช๎จําย  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานสํวนหนึ่ง 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาคณะสถาปัตยกรรมศาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สตร์สตร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

121212   

 
 
 

คณะสัตวคณะสัตวคณะสัตวแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์แพทยศาสตร์   มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 211  ประกอบด๎วย นิสิต 143 คน และบุคลากร 68 คน 
ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่การพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดบริเวณภายในห๎องทํางาน ห๎องเรียน ห๎องพัก
อาจารย์ และห๎องอ่ืนๆ จัดเก็บพัสดุตํางๆให๎เป็นระเบียบ  ขุดลอกทํอระบายน้ําบริเวณโดยรอบตามอาคารตํางๆ 
ภายในคณะฯ                  

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  ตกแตํงและบํารุงรักษาพ้ืนที่สนามโดยรอบ  ตัดแตํงต๎นไม๎ใหญํ รดน้ํา
พรวนดินบริเวณสวนหยํอม ตัดแตํงก่ิงไม ๎เก็บกวาดใบไม ๎  

                                                          

   
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

131313   

 
 

                               
  

   คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน  1,250  คน  ประกอบด๎วย นิสิต  1,200  คนและบุคลากร  50  
คน  ใช๎งบประมาณ เป็นเงินจํานวน  66,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม  ดังนี้ 
  กิจกรรม 7 ส. และการพักิจกรรม 7 ส. และการพักิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่ฒนาอาคารและสถานที่ฒนาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะบริเวณรอบๆ คณะ
สังคมศาสตร์ คูคลองที่อยูํในความรับผิดชอบทั้ง 4 อาคารและบริเวณชุมนุมของนิสิตทุกภาควิชา 
 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  ทําการตัดแตํงต๎นไม๎ด๎านหน๎าอาคาร 1,2,3 และ อาคารศรีรัศมิ์ 
 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณให๎กับหนํวยงานตามความเหมาะสม 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 

คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

141414   

 
  
  
                    คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 663 คน ประกอบด๎วย นิสิตแลกเปลี่ยน 12 คน นิสิต
ตํางชาติประจํา 15 คน นิสิตไทย ชั้นปีที่ 1-3 553 คน และคณาจารย์และบุคลากร  83 คน ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 
48,560 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร 1 2 3 4 และ 5 และจัดเก็บเอกสารทางราชการให๎เป็นระเบียบ                                          

การปลูกต้นไม้และการปลูกต้นไม้และการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการพัฒนาบริเวณการพัฒนาบริเวณ  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและ
งบประมาณให๎กับหนํวยงานตามความเหมาะสม    
       

     

   
 
 

   
 
 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

151515   

 
 

                          
          

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 236 คน ประกอบด๎วย นิสิต 206 คน บัณฑิตเทคนิค
การสัตวแพทย์ 3 คน และบุคลากร 27 คน ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 44,221 บาท  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดเก็บกวาดและคัดแยกขยะบริเวณ
โดยรอบคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทําความสะอาดภายในอาคารเรียน ห๎องประชุม บริเวณโดยรอบสนามบาสเก็ต
บอล ตัดหญ๎าและตัดแตํงก่ิงต๎นไม๎บริเวณอาคารสัตว์ทดลอง 
                              การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ทําการปลูกต๎นไม๎และตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎บริเวณหน๎าปูายคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ สวนหยํอมด๎านหน๎าและด๎านหลังอาคารเทคนิคการสัตวแพทย์  
          ข้อคิดเห็นข้ข้อคิดเห็นข้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอเสนอแนะอเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนพันธุ์กล๎าไม๎บางสํวน ตามความเหมาะสม 

   
 

     

   
 

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

161616   

 
 
 

   

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย   มีผู๎เข๎ารํวมงานทั้งหมด 56 คน ประกอบด๎วย ผู๎บริหารและบุคลากร ใช๎งบประมาณ 
เป็นเงิน 21,692 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในสํานักงาน และบริเวณพ้ืนที่ 
ของหนํวยงาน คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร๎างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีดี ให๎กับหนํวยงาน 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ผู๎บริหารและบุคลากรรํวมกันปลูกต๎นไม๎ บํารุงรักษาต๎นไม๎ ตกแตํง
พ้ืนที่สนามและตกแตํงสวนหยํอมภายในและภายนอกอาคารบัณฑิตวิทยาลัย       

   

  

  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

171717   

 
 

  
คณคณคณะะะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน  181 คน ประกอบด๎วย นิสิต 146 คน และบุคลากร 35 คน ใช๎

งบประมาณ เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   จัดเก็บเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให๎เป็นระเบียบ ทํา

ความสะอาดพ้ืน ขัดพ้ืนบริเวณทางเดินชั้นลํางอาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ทําความสะอาดอาคารทั้ง 3 ชั้น  
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   การปลูกต๎นไม๎บริเวณริมรั้วอาคารคณะสิ่งแวดล๎อม ทําความสะอาด

โดยการจัดเก็บขยะ บริเวณโดยรอบอาคารคณะฯ  
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรให๎การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และ

งบประมาณให๎กับหนํวยงาน 

    

   

   
 
 
 
 

คณะคณะคณะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

181818   

 
 
 
 

  ส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดีส านักงานอธิการบดี   อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G ชั้น 7 ( กพร.มก. ) มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน 5 คน โดยมี
รายละเอียดของการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่          
  1. รวบรวม จัดเก็บ เอกสารให๎เป็นหมวดหมูํ และทําลายเอกสารที่ไมํใช๎ในการปฏิบัติงาน 
  2. สํารวจ ตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให๎ใช๎งานได๎ดี 
  3. ดูแล ทําความสะอาดพ้ืนที่ ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
  4. ตัดแตํงต๎นไม๎ภายในบริเวณให๎สวยงาม 
 

ชั้น ชั้น ชั้น GGG   
 

    
 

ชั้น 7ชั้น 7ชั้น 7    
 

     
            
  

ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี    



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

191919   

  
  
  
  

กองกลางกองกลางกองกลาง   มีผู๎เขา๎รํวมงาน จํานวน 50 คน ใช๎งบประมาณเป็นเงิน จํานวน 2,888 บาท  
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาด จัดเก็บเอกสารภายในหนํวยงาน 
 

    
 

    
 

    
 

  

 

 

 

กองกลางกองกลางกองกลาง   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

202020   

 

 
  
  

  กองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่   มีผู๎เข๎ารํวมงาน  จํานวน  41  คน  ใช๎งบประมาณ  5,000 บาท   โดยมีรายละเอียดการ
รํวมกิจกรรม  ดังนี้ 
 กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   กิจกรรม 7 ส.  และการพัฒนาอาคารและสถานที่ ทํา
ความสะอาดบริเวณโต๏ะทํางาน และสถานที่แวดล๎อมของหนํวยงาน ให๎สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร๎อย  จัดเก็บ
เอกสารให๎เป็นหมวดหมูํสะดวกตํอการค๎นหาเอกสาร  และทําลายเอกสารที่ไมํได๎ใช๎งาน  
 

     
 

        
 

     
 
 

กองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

212121   

 
 
 

 

กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต     มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 200 คน ประกอบด๎วยบุคลากรกองกิจการนิสิต ระดับ
สํานักงานและระดับปฏิบัติงาน ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 77,500 บาท โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมโครงการ ดังนี้ 

กิจกรรม 7กิจกรรม 7กิจกรรม 7   ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่  กองกิจการนิสิต การแบํงพ้ืนที่การรับผิดชอบ   
สํวนที่ 1 ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่โดยการจัดแตํงต๎นไม๎เพ่ือความสวยงาม และพัฒนาพื้นที่ทางด๎าน

กายภาพบริเวณหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      สํวนที่ 2 ปลูกและตัดแตํงต๎นไม๎บริเวณภายในอาคาร และโดยรอบหอพักของมหาวิทยาลัยฯ  

 สํวนที่ 3 พัฒนาพื้นที่ทางด๎านความสะอาด และกําจัดสิ่งปฏิกูลภายในพ้ืนที่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ 
ข้อคิดเห็นข้ข้อคิดเห็นข้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอเสนอแนะอเสนอแนะ    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือที่ใช๎ในการดําเนินงาน เชํน หน๎ากากอนามัย

ถุงมือ และอุปกรณ์อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 

      
 

               
 

               

กองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิต   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

222222   

 
 
   
 
   

กองคลังกองคลังกองคลัง   มีบุคลากรผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 86 คน โดยใช๎งบประมาณจากเงินรายได๎กองคลัง จํานวน 
30,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่       
ทําความสะอาดโต๏ะทํางาน ตู๎เก็บเอกสาร โดยการจัดเก็บเอกสารที่ใช๎ให๎เป็นหมวดหมูํเพ่ือความสะดวกในการค๎นหา 
และสะสางทําความสะอาดบริเวณสถานที่ทํางาน และบริเวณรอบนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 3  

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยฯควรรณณรงค์ให๎บุคลากรทุกหนํวยงานเข๎ารํวมงานและดําเนิน
กิจกรรมดูแลรักษาสถานที่ทํางานให๎สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร๎อยอยํางตํอเนื่อง และควรสนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและงบประมาณให๎หนํวยงานตามความเหมาะสม 

 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

กองคลังกองคลังกองคลัง   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

232323   

 
   

 
 

  
กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน   มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 56 คน ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ

การรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม 7 ส. กิจกรรม 7 ส. กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่และการพัฒนาอาคารและสถานที่และการพัฒนาอาคารและสถานที่          

1. ปรับปรุงและตกแตํงสถานที่บริเวณชั้น 7 รวมถึงทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ทํางานในสํวนที่
รับผิดชอบและพ้ืนที่สํวนกลาง เชํน ห๎องประชุม ห๎องรับประทานอาหาร บริเวณเครื่องถํายเอกสารและดิจิตอล
ห๎องน้ําชาย – ห๎องน้ําหญิง เป็นต๎น 

  2. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเข๎าแฟูมและตู๎ให๎เป็นหมวดหมูํเพ่ือสะดวกในการหยิบใช๎และ
สืบค๎นข๎อมูลเดิมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

  3. ตรวจสอบและแยกเอกสารที่ไมํใช๎งานและมีอายุงานเกิน 10 ปี เพื่อทําลาย และจําหนําย 
  ส ารวจและจ าหน่ายวัสดุ ส ารวจและจ าหน่ายวัสดุ ส ารวจและจ าหน่ายวัสดุ ---   ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์   
  1. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพเพ่ือที่จะได๎ทําเรื่องจําหนํายหรือซํอมแซมตํอไป 
  2. รํวมกันจัดสถานที่ทํางานและสภาพแวดล๎อมให๎ปลอดภัยโดยดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟูา 

และเครื่องใช๎สํานักงานให๎อยูํในสภาพที่ดีและใช๎การได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3. จัดเก็บมุมหนังสือของกองแผนงานโดยเก็บหนังสือเข๎าตู๎ให๎เป็นหมวดหมูํ แยกประเภทหนังสือ

เพ่ือการค๎นหาและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ    จัดทําพ้ืนที่สีเขียว โดยการจัดหาต๎นไม๎มาประดับเพ่ือสร๎างความ 

รํมรื่น และสร๎างบรรยากาศให๎กับบุคลากรและชํวยกันดูแลต๎นไม๎ในหนํวยงานให๎สดชื่น 
 

   
 

   

กองแผนงานกองแผนงานกองแผนงาน   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

242424   

 
 

   
  

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่      ดําเนินงานพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องของสํวนกลางภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน 1,566 คน ประกอบด๎วย ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 26 คน 
บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  จํานวน 405 คน  และนิสิตคณะตํางๆ จํานวน 970 คน  เจ๎าของ
รถจักรยานยนต์รับจ๎างภายใน มก. จํานวน 100 คน และบุคลากรที่ขอความอนุเคราะห์จากสํวนราชการภายนอก 
จํานวน  65 คน พร๎อมเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร เข๎ารํวมการพัฒนาในครั้งนี้ด๎วย ได๎แกํ  สํานักระบายน้ํา 
กรุงเทพมหานคร, สํานักงานเขตจตุจักร, สํานักงานเขตบางเขน, สํานักงานเขตหลักสี่ และศูนย์เครื่องมือกล 
สํานักงานกํอสร๎างและบูรณะ  เพ่ือรํวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวฯ และเพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความสามัคคี และสร๎างจิตสํานึกรํวมกันให๎กับนิสิต บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให๎ทุกหนํวยงานรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯให๎มีความสะอาด เกิดความรํมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่ดี  ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 
381,940.50 บาท โดยมีรายละเอียดของการกิจกรรม ดังนี้ 

งานบริหารแงานบริหารแงานบริหารและธุรการ ละธุรการ ละธุรการ มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 28 คน ปฏิบัติงานดังนี้ 
          จัดเตรียมอาหาร และน้ าดื่มจัดเตรียมอาหาร และน้ าดื่มจัดเตรียมอาหาร และน้ าดื่ม   มีการจัดเตรียมน้ําดื่มให๎กับบุคลากรและนิสิตที่รํวมพัฒนาพ้ืนที่สํวนกลาง 

จัดเตรียมผลไม้จัดเตรียมผลไม้จัดเตรียมผลไม้    มีการจัดเตรียมผลไม๎สําหรับให๎ผู๎บริหารมอบให๎บุคลากร และนิสิตของทุกหนํวยงานที่รํวม
วันพัฒนา โดยจัดให๎มียานพาหนะติดตามผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือมอบผลไม๎ โดยแบํงออกเป็น 3 สาย ได๎แกํ  
สาย 1 ติดตามนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาย 2 ติดตามทํานอธิการบดีและผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝุาย
กิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ , สาย 3 ติดตามรองอธิการบดีและผู๎บริหาร นอกจากนั้น บุคลากรของบางงานยัง
ดําเนินการพัฒนาหนํวยงาน ได๎แกํ 

 งานอาคารและสถานที่ งานอาคารและสถานที่ งานอาคารและสถานที่ มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 30 คน จัดเก็บเอกสารและวัสดุภายในสํานักงานของแตํ
ละหนํวยให๎เป็นระเบียบ แยกสิ่งของที่ไมํได๎ใช๎ ประโยชน์และจัดเก็บภายในห๎องเก็บของให๎เรียบร๎อย  เช็ดและทํา
ความสะอาด โต๏ะ เก๎าอ้ี  และวัสดุอุปกรณ์ ตํางๆภายในอาคาร เก็บกวาดและทําความสะอาดบริเวณภายในอาคารให๎
เรียบร๎อย ตัดแตํงกิ่งไม๎บริเวณรอบอาคาร ดายหญ๎าบริเวณรอบอาคาร และเก็บกวาดเศษใบไม๎และเศษขยะบริเวณ
รอบอาคาร 

งานซ่อมบ ารุง งานซ่อมบ ารุง งานซ่อมบ ารุง มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 41 คน  ทําความสะอาด บริเวณอาคารงานซํอมบํารุง 
ทําความสะอาด บริเวณอาคารกองยานพาหนะฯ (ด๎านหลังหนํวยชํางยนต์ , หนํวยชํางเชื่อมโลหะ) ทําความสะอาด 
บริเวณอาคาร ศร. ๑ (สํวนของโอเปอเรเตอร์ รํวมกับงานอาคารฯ) เก็บเอกสารและวัสดุภายในสํานักงาน ภายใน
หนํวยงานซํอมบํารุง ห๎องเก็บของให๎เรียบร๎อย จัดสํงอาหารและจัดเตรียมน้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับบริการนิสิต และ
บุคลากรที่รํวมพัฒนาพื้นท่ีสํวนกลางทั้งหมด 

งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ มีบุคลากรรํวมกิจกรรม จํานวน 50 คน ทําความสะอาด  บริเวณที่จอดรถ ด๎านหน๎าของ
กองยานพาหนะฯ  ทําความสะอาดถนนหน๎ากองยานพาหนะฯ และที่พักผู๎โดยสารรถสวัสดิการ เก็บเอกสารและวัสดุ
ภายในสํานักงาน งานยานพาหนะ  ห๎องเก็บของให๎เรียบร๎อย 

การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล   กองยานพาหนะฯ ได๎จัดเตรียมยานพาหนะไว๎บริการ และ
เก็บขยะวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ ดังนี้ 

       - รถประจําผู๎บริหารมหาวิทยาลัย     จํานวน  12  คัน 
       -  รถประจําเสบียงและน้ําดื่มสํวนกลาง จํานวน    8  คัน 
       -  รถบรรทุกและเครื่องจักรกล          จํานวน    4  คัน  

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
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ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุก และรถเก็บขยะ  มีรถราชการรํวมกิจกรรม 
จํานวน ๒๕ คัน เพ่ือประจํารถที่ใช๎ในการจัดเก็บขยะจากหนํวยงานตํางๆ ที่ได๎จากการพัฒนาฯ  มีหนํวยงานดังนี้ 

- ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร จ านวน 13 คัน 
รถตรวจการณ์   1 คัน (พร๎อมเจ๎าหน๎าที่) 
รถบรรทุกเทท๎าย          8  คัน   )พร๎อมเจ๎าหน๎าที่(  
รถแบคโฮลล๎อยาง 4 คัน   )พร๎อมเจ๎าหน๎าที่(  

- ส านักงานเขตจตุจักร จ านวน 3 คัน 
รถบรรทุกเทท๎าย  3 คัน   )พร๎อมเจ๎าหน๎าที่(  

- เทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 6 คัน 
รถตรวจการณ์  1 คัน   )พร๎อมเจ๎าหน๎าที่(  
รถบรรทุกเทท๎าย  2 คัน   )พร๎อมเจ๎าหน๎าที่(  
รถอัดขยะ  1 คัน   )พร๎อมเจ๎าหน๎าที่(  
รถคีบขยะ   2 คัน (พร๎อมเจ๎าหน๎าที่) 
(ขับเครนไฮดรอลิก) 

ประสานงานกับหน่วยงานการเปิดสถานีบริการน้ ามัน กรณีพิเศษ     มีบุคลากรประจําหน๎าลาน และ 
พนักงานบัญชี จํานวน ๕ คน  คอยอํานวยความสะดวกบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงกับยานพาหนะที่ดําเนินกิจกรรม 

งานสวนและรักษาความสะอาด งานสวนและรักษาความสะอาด งานสวนและรักษาความสะอาด มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 67 คน ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมต๎น
มหาพรหม จํานวน 3 ต๎น ต๎นพลองดง จํานวน 5 ต๎น ต๎นประดูํแดงจํานวน 3 ต๎น ต๎นคําหมอกหลวง จํานวน 3 ต๎น 
ต๎นธนไชย จํานวน 3 ต๎น ต๎นอินจัน จํานวน 5 ต๎น ต๎นพุดปุา จํานวน 3 ต๎น และต๎นนนทรีประจํารุํน KU 72 จํานวน 
1 ต๎น การจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ พิธีปลูกต๎นไม๎บริเวณสวนรวมพันธ์ไม๎เกียรติประวัติไทย รวมทั้งจัดเตรียม
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรใช๎สําหรับรํวมพัฒนาสํวนกลาง จํานวน 7 จุด และจัดบุคลากรรํวมพัฒนาพ้ืนที่
สํวนกลางรวมทั้งจัดเก็บยะประจําจุดพัฒนา 

การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุการเกษตรเพ่ือใช๎ในการพัฒนาพ้ืนที่สํวนกลางและการ
รักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

การปลูกต๎นไม๎ การเตรียมต๎นไม๎สําหรับให๎ผู๎บริหารและนิสิตปลูก 
การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ให๎บริการจัดเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะที่กําหนด 
ประสานงานกับหนํวยงานภายนอกที่ให๎ความอนุเคราะห์รถบรรทุก และรถเก็บขยะ 
จดัเตรียมอาหาร น้ําดื่ม ให๎กับบุคลากรและนิสิตที่รํวมพัฒนาพื้นที่สํวนกลาง 
จัดเตรียมผลไม๎ สําหรับให๎ผู๎บริหารมอบให๎บุคลากร นิสิตของทุกหนํวยงานที่รํวมงาน 

การพัฒนาอาคารสถานที่พื้นที่ส่วนกลาง 7 จุดการพัฒนาอาคารสถานที่พื้นที่ส่วนกลาง 7 จุดการพัฒนาอาคารสถานที่พื้นที่ส่วนกลาง 7 จุด พัฒนาพ้ืนที่สํวนกลางในการรักษาความสะอาดและพัฒนา
บริเวณ กวาดทําความสะอาดขยะ กิ่งไม๎ ใบไม๎ บํารุงรักษา ตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎ กําจัดวัชพืชจอกแหน เศษขยะตามคู
คลอง ภายในวิทยาเขตบางเขน และเก็บขยะใสํรถบรรทุกนําไปทิ้งจุดทิ้งขยะซอยพหลโยธิน 45 โดยแบํงออกเป็น 7 
จุด ดังนี้ 

1.  บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณฯ และบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 
154 คน ดังนี้  

 นิสิต 150 คน (คณะเกษตร 70 คน  คณะวิทยาสาสตร์ 80 คน และรุํนพี่ควบคุม 20 คน) 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 1 คน 
 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
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2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยรอบ มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 160 คน ดังนี้ 
  นิสิต 140 คน (คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ 100 คน ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน,คณะ

สิ่งแวดล๎อม 20 คนและรุํนพี่ควบคุม 20 คน) 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 1 คน 

3. บริเวณหน๎าสวน 60 ปี มก. มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน 120 คน ดังนี้ 
 นิสิต 100 คน (คณะศึกษาศาสตร์ 50 คน คณะประมง 50 คน และรุํนพี่ควบคุม 20 คน) 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 1 คน 

4. บริเวณหอประวัติ และสวนปาล์ม ประตู 3  มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 140 คนดังนี้ 
 นิสิต 120 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120 คน และรุํนพ่ีควบคุม 20 คน) 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 1 คน 

5. บริเวณอาคารจักรพันธ์และเส๎นทาง Coverway  มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 130 คน ดังนี้ 
 นิสิต 120 คน (คณะมนุษยศาสตร์ 60 คน คณะสังคมสาสตร์ 60 คน และรุํนพ่ี 

ควบคุม 10 คน) 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 1 คน 

       6. บริเวณหอประชุม มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 240 คน ดังนี้ 
 นิสิต 220 คน (คณะวนศาสตร์ 100 คน คณะสัตวแพทย์ฯ 30 คน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 20 

คน วิทยาลัยพยาบาล 70 คน และรุํนพี่ควบคุม 20 คน) 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 1 คน  

7. บริเวณสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 140 คน ดังนี้ 
 นิสิต 120 คน (คณะบริหารธุรกิจ 70 คน คณะเศรษฐศาสตร์  50 คน และรุํนพี่ควบคุม 20 คน) 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน 
 เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 1 คน  

การปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ การเตรียมต๎นไม๎สําหรับให๎ผู๎บริหารและนิสิตปลูก  
   ส วนร วม พัน ธ์ ไ ม๎ เ กี ย รติ ป ระวั ติ ไทย  ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม ง าน  ประกอบด๎ ว ย  นายกสภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี ผู๎บริหาร นิสิต บุคลากร รํวมปลูกต๎นมหาพรหม จํานวน 3 ต๎น ต๎นพลองดง 
จํานวน 5 ต๎น ต๎นประดูํแดง จํานวน 3 ต๎น ต๎นหมอกคําหลวง จํานวน 3 ต๎น ต๎นธนนไชย จํานวน 3 ต๎น ต๎นอินจัน 
จํานวน 5 ต๎น ต๎นพุดปุา จํานวน 3 ต๎น และต๎นนนทรีประจํารุํน KU 74 จํานวน 1 ต๎น ที่บริเวณศูนย์เรียนรวม 3 

การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช๎ในวันพัฒนาฯ สําหรับนิสิตที่เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่สํวนกลาง 
จํานวน 6 จุด โดยมีเจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาดจํานวน  24 คน   

งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 108 คน รํวมพัฒนาสํวนกลางประจํารถบรรทุกเก็บขยะ
และประจําจุดพัฒนา ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ  อํานวยความสะดวกด๎านจราจร  ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการภายในอาคารสํวนกลาง  และควบคุมดูแลและจัดกําลังเจ๎าของรถจักรยานยนต์รับจ๎างจํานวน 100 คน 
รํวมจัดเก็บขยะบริเวณพ้ืนที่พัฒนาที่มีการร๎องขอ ภายใน มก. 

งานบ ารุงอาคารกิจการนิสิต งานบ ารุงอาคารกิจการนิสิต งานบ ารุงอาคารกิจการนิสิต มีผู๎รํวมงานจํานวน 19 คน จัดผลไม๎เยี่ยมตามหนํวยงานตํางๆ 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

272727   

งานบริหารกลุ่งานบริหารกลุ่งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ มงานอาคารพิเศษ มงานอาคารพิเศษ มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 62 คน  
การพัฒนาอาคารสถานที่การพัฒนาอาคารสถานที่การพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ห๎องสํานักงาน ทําความสะอาดใต๎ถุนอาคาร
และห๎องลิฟต์  เก็บขยะภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร 

2. อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ทําความสะอาดห๎องสํานักงานของอาคาร, ฟิลเตอร์, ห๎องระบบ
เครื่องปรับอากาศ, ห๎อง Gen ของระบบไฟฟูาสํารอง, ห๎องควบคุมและล๎างพ้ืนที่จอดรถทางข้ึนลิฟต์ 

3. อาคารสวัสดิการ มก.  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ห๎องสํานักงาน  ทําความสะอาดบันไดทาง
ขึ้น-ลงของอาคาร  และเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารฯ  

4. อาคารจอดรถบางเขน  ทําความสะอาดห๎องสํานักงาน และบริเวณลานจอดรถ 
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เก็บขยะบริเวณ

โดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดบริเวณห๎องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพ้ืนที่ด๎านหน๎าของอาคาร , 
ภายในลิฟต์/พ้ืนที่หน๎าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล๎างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

6. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เก็บขยะบริเวณ
โดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดบริเวณห๎องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพ้ืนที่ด๎านหน๎าของอาคาร , 
ภายในลิฟต์/พ้ืนที่หน๎าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล๎างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

7. อาคารจอดรถบางเขน  ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน เก็บขยะบริเวณโดยรอบ
อาคาร  ทําความสะอาดบริเวณห๎องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพ้ืนที่ด๎านหน๎าของอาคาร, ภายในลิฟต์/
พ้ืนที่หน๎าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล๎างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตอาคารจอดรถบางเขน ทําความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสํานักงาน 
เก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคาร   

การปลูกและบ ารุงต้นไม้ การปลูกและบ ารุงต้นไม้ การปลูกและบ ารุงต้นไม้ 1. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตัดแตํงก่ิงไม๎บริเวณรอบอาคาร พรวนดิน ใสํปุ๋ยต๎นไม๎
และกําจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคาร 

2. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ใสํปุ๋ยต๎นไม๎บริเวณโดยรอบของอาคาร ตัดแตํงก่ิงไม๎ให๎สวยงาม และพรวนดินรด
น้ําต๎นไม๎ 

3. อาคารสวัสดิการ มก. ใสํปุ๋ยต๎นไม๎บริเวณอาคาร พรวนดินรดน้ําต๎นไม๎ ตัดหญ๎าบริเวณอาคาร และตัด
แตํงก่ิงไม ๎

4. อาคารจอดรถบางเขน ตัดแตํงก่ิงไม๎ใบไม๎บริเวณอาคาร และใสํปุ๋ยต๎นไม ๎
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ตัดแตํงกิ่งไม๎บริเวณอาคารฯ  ตัดหญ๎ารอบอาคารและใสํปุ๋ย พรวนดิน

ต๎นไม๎     
6. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ตัดแตํงกิ่งไม๎บริเวณอาคารฯ ตัดหญ๎ารอบอาคารและใสํปุ๋ย พรวนดิน

ต๎นไม๎     
7. อาคารจอดรถบางเขน ตัดแตํงก่ิงไม๎บริเวณอาคารฯ ตัดหญ๎ารอบอาคารและใสํปุ๋ย พรวนดินต๎นไม๎     
8. อาคารจอดรถวิภาวีรังสิต ตัดแตํงกิ่งไม๎บริเวณอาคารฯ ตัดหญ๎ารอบอาคารและใสํปุ๋ย พรวนดิน   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

282828   

 

 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

292929   

 
 

   
   

กองวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์กองวิเทศสัมพันธ์   มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน 32 คน ใช๎งบประมาณเป็นเงิน 4,541.50 บาท โดยมีรายละเอียด
ของการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   การพัฒนาอาคารสถานที่ทํางาน ทําความสะอาดภายใน
อาคารและบริเวณพ้ืนที่ทํางานของแตํละบุคคล  โดยจัดเก็บโต๏ะทํางานให๎เป็นระเบียบ เก็บเอกสารที่มิได๎ใช๎งานแล๎ว
และนําไปทําลาย จัดเก็บทําลายวัสดุและอุปกรณ์สํานักงานที่เสื่อมสภาพ ชํารุด และไมํจําเป็นต๎องใช๎งาน 
แล๎ว 
 

  
 

  
 

  
 
 
 

กองวิเทศสัมพันกองวิเทศสัมพันกองวิเทศสัมพันธ์ธธ์์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

303030   

 
 

  
  

สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน  37  คน  ใช๎งบประมาณเป็นเงิน 25,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่    ได๎ดําเนินการทําความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  รวมถึง
การทําความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องใช๎สํานักงาน ของแตํละฝุาย  รวม 5 ฝุาย  ได๎แกํ 

   1. ฝุายบริหาร 
 2. ฝุายการพยาบาล 
 3. ฝุายการแพทย์ 
 4. ฝุายเภสัชกรรม 
 5. ฝุายทันตกรรม  

 และทางฝุายบริหารได๎ดําเนินการขัดล๎างพ้ืนทางเดินเชื่อมสองอาคาร 
 

   
 

   

   
 
 

สถานพยาบาลสถานพยาบาลสถานพยาบาล   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

313131   

 
   
   
ส านักกฎหมาย ส านักกฎหมาย ส านักกฎหมาย มีบุคลากรเข๎ารํวมโครงการฯ จํานวน 13 คน ใช๎งบประมาณจํานวน 4,000 บาท  

บุคลากรทุกคนชํวยกันทําความสะอาดหนํวยงาน เพ่ิมเนื้อที่ใช๎สอยให๎เกิดประโยชน์สูงสุด จัดโต๏ะทํางานให๎เป็น 
ระเบียบเรียบร๎อย แยกเอกสารการดําเนินการทางคดีใสํกลํองกระดาษเพ่ืองํายตํอการค๎นหา ทําลายเอกสาร 
กรณีเป็นเอกสารลับ และเอกสารที่ไมํเป็นความลับจะใช๎ตรายางประทับอีกด๎าน เพ่ือใช๎เป็นกระดาษสองหน๎า  
เป็นการประหยัดทรัพยากรอีกทางหนึ่งของสํานักงานกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานกฎหมายส านักงานกฎหมายส านักงานกฎหมาย   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

323232   

 
 

 
 

                              ส านักงานทรัพย์สินส านักงานทรัพย์สินส านักงานทรัพย์สิน   มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน  43  คน ประกอบด๎วย บุคลากรสํานักงานทรัพย์สิน 22 คน 
บุคคลากรโรงอาหารกลาง มก. 21 คน ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน  13,000  บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม 
ดังนี้ 
                              กิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารและสถานที่   จัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน พร๎อมทั้ง 
เก็บกวาดใบไม๎จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ล๎างทําความสะอาดพ้ืนและบันได ด๎านหน๎าอาคารวิทยพัฒนา ทําความสะอาด
บริเวณโรงล๎างภาชนะ รางระบายน้ํา โถงนั่งรับประทานอาหารโรงอาหารกลาง มก. และอาคารที่พักอาศัยบุคลากร
ซอยพหลฯ 45 
                              การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ    ตัดแตํงไม๎ประดับและปรับปรุงพื้นปูอิฐตัวหนอนบริเวณด๎านข๎าง
อาคารวิทยพัฒนา ปลูกซํอมแซมไม๎ประดับบริเวณด๎านหน๎าและรอบอาคารห๎องโถงโรงอาหารกลาง 1 จัดเก็บสิ่ง
ปฏิกูลในทํอระบายน้ําบริเวณโรงอาหารกลาง 2 ปลูกซํอมแซมไม๎ประดับบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอย
พหลโยธิน 45                            
   ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมในวันพัฒนา มก. โดยการจัดประกวดหนํวยงานที่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและดูแลรักษาพ้ืนที่บริเวณหนํวยงานของตนเองเป็นอยํางดี  เพ่ือเป็นหนํวยงานตัวอยําง
เป็นการจูงใจให๎หนํวยงานเห็นความสําคัญ และให๎ความรํวมมือกับวันพัฒนา มก. มากยิ่งข้ึน 

    

 
 

 
 
 

 ส านักงานทรัพย์สินส านักงานทรัพย์สินส านักงานทรัพย์สิน   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

333333   

 
        

   
   

ส านักงานบริการวิชาการส านักงานบริการวิชาการส านักงานบริการวิชาการ   มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันพัฒนาฯ จํานวน  26 คน  ประกอบด๎วย ผู๎อํานวยการ
สํานักงานบริการวิชาการ และบุคลากรภายในสํานักงาน ฯ 25 คน 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่       บุคลากรของแตํละงาน ทําความสะอาดพ้ืนที่สํวนกลาง 
ภายในงานแตํละงาน จัดเก็บสิ่งของที่ไมํได๎ใช๎งานออกนอกพ้ืนที่ แยกกระดาษที่ใช๎หน๎าเดียวเพ่ือนํากลับมาทํา
กระดาษ 2  หน๎า  ในพ้ืนที่ที่มีการปลูกต๎นไม๎ หรือ ต๎นไม๎ประดิษฐ์ ทําความสะอาด และตกแตํงใหมํให๎สวยงาม 
พร๎อมทั้งจัดซื้อเพ่ิมเติมในสํวนที่ขาดไป ตามความเหมาะสมและสวยงาม บุคลากรทําความสะอาดบริเวณโต๏ะทํางาน
ของตนเอง เก็บเอกสารของปีเกําลงลัง และเขียนชื่อเอกสารเหลํานั้นทั้งหมด เพ่ือสะดวกในการค๎นหา ตํอไป 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานบริการวชิาการส านักงานบริการวชิาการส านักงานบริการวชิาการ   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

343434   

 
 

   
 
 

   ส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานตรวจสอบภายใน   มีบุคลากรเข๎ารํวม  จํานวน 11 คน โดยใช๎งบประมาณดําเนินงาน  เป็นเงิน
จํานวน  5,000บาท  ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   บุคลากรทุกคนรํวมกันทําความสะอาดสํานักงาน
ตรวจสอบภายในและห๎องประชุม ฯลฯ รวมถึงการคัดแยกสะสางเอกสารที่ไมํได๎ใช๎งาน จัดเก็บเอกสาร หนังสือ 
ระเบียบตําง ๆ  เข๎าแฟูมให๎เป็นหมวดหมูํ สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและงํายตํอการสืบค๎นข๎อมูล จัดเก็บ
เครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสื่อมสภาพ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช๎สอยของสํานักงานตรวจสอบฯ  ชํวยสร๎าง
บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่ดีตํอการทํางาน พร๎อมทั้งรํวมกันจัดสวนหยํอมบริเวณหน๎าสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน      

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ     ในวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดเครื่องปรับอากาศภายใน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ให๎บุคลากร                                 

     
 

  
                                    

  
 
 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานตรวจสอบภายใน   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

353535   

 
 

 
   

ส านักทะเบียนและประมส านักทะเบียนและประมส านักทะเบียนและประมวลผลวลผลวลผล     มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน 107 คน ใช๎งบประมาณในการดําเนินการ  เป็นเงิน 
28,769 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม  ดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่    ทําความสะอาดโดยการเก็บกวาดขยะบริเวณภายใน
อาคาร และรอบอาคารระพีสาคริก และขัดล๎างพื้นทางเดินบริเวณอาคารระพีสาคริก สํานักทะเบียนและประมวลผล 

   การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ   ทําทําการปลูกต๎นไม๎ลงกระถาง ตัดแตํงกิ่งไม๎ และ    การเก็บกวาด
ขยะบริเวณลานที่นั่งอํานหนังสือของนิสิตด๎านหน๎าอาคารระพีสาคริก 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   มหาวิทยาลัยควรควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน และ
งบประมาณตามความเหมาะสม 

   

   

   
 

ส านักทะเบียนและประมวลผลส านักทะเบียนและประมวลผลส านักทะเบียนและประมวลผล   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

363636   

 
 
 

    

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน  60 คน ใช๎งบประมาณดําเนินการ 66,693 บาท  โดย
มีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่     และการพัฒนาอาคารและสถานที่  ในระหวํางวันที่ 1-5 
กันยายน 2557 บริเวณโต๏ะทํางาน และพ้ืนที่สํวนกลาง ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ    ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557  จัดสวน “OCS Garden” เพ่ือเป็น
การปรับภูมิทัศน์ และเป็นจุดพักผํอนสําหรับผู๎มาใช๎บริการ ปลูกต๎นไม๎รอบปูายชื่ออาคาร บํารุงรักษา ตัดแตํงกิ่งไม๎  
ใสํปุ๋ย เติมดิน กวาดใบไม๎  ดูแลความเรียบร๎อย ความสะอาด (เก็บขยะ) บริเวณรอบอาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์ส านักบริการคอมพิวเตอร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

373737   

  
  

  

  
  

   ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมส านักส่งเสริมและฝึกอบรมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม     มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 76 คน ใช๎งบประมาณ  23,955 บาท โดยมีกิจกรรม 
2 อาคาร ดังนี้   
   กิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารและสถานที่และตัดแต่งต้นไม้กิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารและสถานที่และตัดแต่งต้นไม้กิจกรรม 7 ส. การพัฒนาอาคารและสถานที่และตัดแต่งต้นไม้          
 1. อาคารพนม  สมิตนนท์  (อาคาร 1) ปลูกต๎นไม๎และซํอมแซมต๎นไม๎เดิม ตัดแตํงกิ่งไม๎บริเวณลานจอด
รถ สนาม และพ้ืนที่รอบอาคาร  ทําความสะอาดบริเวณลานจอดรถ สนาม คูคลองและพ้ืนที่รอบอาคาร                        
ให๎สวยงามรวมทั้งการทําความสะอาดห๎องปฏิบัติงานสํานักงานของสถานีวิทยุ มก. 
 2. อาคารวิทยบริการ ทําความสะอาดรอบๆ อาคารวิทยบริการ รวมทั้งการทําความสะอาดห๎อง
ปฏิบัติงานแตํละฝุาย  
  ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ       

1. เป็นกิจกรรมที่ดีทําให๎เกิดความสามัคคีรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนาองค์กร เป็นผลให๎เกิดความสะอาด
สวยงาม 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือชักจูงให๎บุคลากรรํวมกิจกรรมให๎มาก
ยิ่งขึ้น 

3. ควรสนับสนุนคําใช๎จํายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให๎หนํวยงานบ๎างตามความเหมาะสม           

    

  

  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมส านักส่งเสริมและฝึกอบรมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

383838   

 
 
 

  
  

   ส านักหอสมุดส านักหอสมุดส านักหอสมุด  มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน   251  คน ประกอบด๎วย ผู๎บริหารและบุคลากรสํานักหอสมุด 108 
คน  คณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิศวกรรมพลังงาน  2 คน เจ๎าหน๎าที่บริษัททําความสะอาด 10 คน เจ๎าหน๎าที่บริษัท
ดูแลสวน 11 คน  นิสิตปี  1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120  คน   ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน  31,351.00 บาท โดยมี
รายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้   

กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส และการพัฒนาอาคารและสถานที่  กิจกรรมสร๎างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมคัด
แยกหนังสือบริจาคเพ่ือนําเข๎าโครงการห๎องสมุดชุมชน กิจกรรมจัดการเศษวัสดุที่ไมํใช๎งาน ทําความสะอาดเสา
โดยรอบอาคาร  กิจกรรม 7 ส  บริเวณพ้ืนที่ให๎บริการและสํานักงาน บุคลากรฝุายหอจดหมายเหตุและนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได๎ดําเนินการ ณ อาคารหอประวัติ มก. โดยดําเนินการลอกทํอน้ําทิ้ง กวาดเก็บใบไม๎ จัดเก็บสิ่งของ
หลังอาคารให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย   

การปลูกต้นไม้และการพัฒนา การปลูกต้นไม้และการพัฒนา การปลูกต้นไม้และการพัฒนา กิจกรรมทําปุ๋ยหมักจากใบไม๎เพ่ือใช๎ในการบํารุงรักษาต๎นไม๎ และตัดแตํงกิ่ง
ไม๎ พํุมไม๎ ทําความสะอาดและเก็บขยะ บริเวณสวนโดยรอบอาคารสํานักหอสมุดและหอประวัติ มก. 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางนิสิตและบุคลากร และผู๎บริหาร
มหาวิทยาลัย นอกจากการได๎ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎ดีขึ้นแล๎วยังเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีโอกาสมี
สํวนรํวมในการพัฒนาองค์กร  
 

 
 

ส านักหอสมุดส านักหอสมุดส านักหอสมุด   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

393939   

 
 
 

ส านักการกีฬาส านักการกีฬาส านักการกีฬา    มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 65 คน รํวมกิจกรรม ใช๎งบประมาณจํานวน 18,400 บาท โดยมี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

ภาคเช้า 
      กลุํมท่ี 1 ทําความสะอาด ขัดและล๎างพ้ืนตัวหนอนรอบบริเวณอาคารยิมเนเซียม สํานักการกีฬา มก. 
      กลุํมท่ี 2 ทําความสะอาด ขัดและล๎างพ้ืนที่นั่งบนอัฒจันทร์ สนามฮอกกี้ มก.  
      กลุํมท่ี 3 ทําความสะอาดบริเวณด๎านหน๎าที่ทําการ และด๎านข๎างตลอดแนว สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มก. 

ภาคบ่าย            
       โต๏ะทํางานของบุคลากร ให๎จัดเก็บเอกสารบริเวณภายในห๎องปฏิบัติงาน ทําความสะอาดโต๏ะทํางานของตนเอง   
       โต๏ะทํางานของบุคลากร ให๎จัดเก็บเอกสารบริเวณภายในห๎องปฏิบัติงาน ทําความสะอาดโต๏ะทํางานของตนเอง   

    
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการกีฬาส านักการกีฬาส านักการกีฬา   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

404040   

 

  
       

      

ส านักประกันคุณภาพส านักประกันคุณภาพส านักประกันคุณภาพ   มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 10 คน ประกอบด๎วย ข๎าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได๎ ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 3,736 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวม
กิจกรรม  ดังนี้ 
  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถากิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถากิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่นที่นที่   บุคลากรชํวยกันทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโต๏ะทํางาน 
และบริเวณสํวนรวมของสํานักงาน  โดยการจัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ตํางๆ  ให๎เป็นหมวดหมูํ งํายตํอการค๎นหาและ
สืบค๎นข๎อมูล เพ่ือสร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในสถานที่ทํางาน 
    ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนงบประมาณให๎หนํวยงานตามความเหมาะสม                   
เพ่ือชํวยเหลือแบํงเบาภาระหนํวยงานที่ไมํสามารถหารายได๎เอง 
 

   . 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานประกันคณุภาพส านักงานประกันคณุภาพส านักงานประกันคณุภาพ   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

414141   

 
                             

               
 

  สถาบันวิจัยและพัสถาบันวิจัยและพัสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จํานวน มี 51 คน 
ประกอบด๎วย ผู๎บริหารและบุคลากร สํานักงานเลขานุการ สวพ.มก. ฝุายประสานงานวิจัย และประเมินผล ฝุาย
เผยแพรํงานวิจัย และฝุายสารสนเทศงานวิจัย ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 14,588 
บาท โดยมีรายละเอียดการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอกิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารสถานที่าคารสถานที่าคารสถานที่ รํวมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เก็บ
กวาดใบไม๎รอบอาคาร ตกแตํงต๎นไม๎และสนามหญ๎า ทําความสะอาดบริเวณถนน ลานจอดรถ พัฒนาพ้ืนที่ภายใน
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จํานวน 3 ชั้น โดยทําความสะอาดห๎องทํางานของแตํละหนํวยงาน/แตํละฝุาย ดําเนินการ
เช็ดกระจก ประตู หน๎าตําง กวาดหยากไยํ ถูพ้ืน ทําความสะอาดห๎องผู๎บริหาร ห๎องประชุม ห๎องปฏิบัติงาน และ
ห๎องครัวสํารวจสิ่งของเครื่องใช๎ อุปกรณ์ในสํานักงาน เพื่อขจัดสิ่งที่ไมํจําเป็นต๎องใช๎ สะสางเอกสาร ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย ทําความสะอาดครุภัณฑ์ สํานักงาน และการตกแตํงสถานที่ให๎มีบรรยากาศรํมรื่น
นําปฏิบัติงาน รวมทั้งได๎ดําเนินการบันทึกภาพถํายกํอนทํากิจกรรม 7 ส. และหลังจากทํากิจกรรม 7 ส. เพื่อให๎
บุคลากรปฏิบัติเป็นนิสัยและมีวินัยในการทํางานยิ่งขึ้น 

      ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    สถาบันวิจัยและพัฒนาแหํง มก. ขอขอบคุณผู๎บริหารมหาวิทยาลัย ฯ 
ในการเยี่ยมชมให๎กําลังใจและมอบผลไม๎แกํบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํง มก.  ณ อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ และ ณ ฝุายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุน
คําใช๎จํายให๎หนํวยงานบ๎างตามความเหมาะสม 

      

        

   

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

424242   

 
 

  
   
   

สถสถสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาราบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาราบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   มีผู๎เข๎ารํวมงานจํานวน 202 คน ใช๎งบประมาณ เป็นเงิน 
32,047 บาท โดยมีรายละเอียดของการรํวมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมและการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรมและการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรมและการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคาร บริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
และบริเวณโรงงานผลิต 1, 2 และทําความสะอาดห๎องครัว / ห๎องจัดเลี้ยง /ห๎องจําหนํายอาหารของห๎องอาหาร 
สหโภชน์  

 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ    ตัดแตํงก่ิงไม๎ และกําจัดวัชพืชบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 

   

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   
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สถาบันผลิตผลเกษตรฯสถาบันผลิตผลเกษตรฯสถาบันผลิตผลเกษตรฯ      มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน 72 คน ประกอบด๎วย  ที่ปรึกษาสถาบันฯ  1 ทําน 
ผู๎บริหารสถาบันฯ 13 ทําน และบุคลากร  58 ทําน ใช๎งบประมาณเป็นเงิน  10,123 บาท โดยมีรายละเอียดการรํวม
กิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่     ทําความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง  ด๎านหลังอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 และโรงงานต๎นแบบ      

การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ      ทําการปลูกไม๎ประดับบริเวณสวนหยํอมหน๎าอาคารปฏิบัติการวิจัย
กลาง ทําความสะอาดบริเวณรอบอาคาร ตัดแตํงก่ิงไม๎ และปรับปรุงสวนหยํอมหน๎าอาคารปฏิบัติการวิจัยกลางและ
บริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง โรงงานต๎นแบบ และด๎านหลังอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ    มหาวิทยาลัยฯ สมควรสนับสนุนงบประมาณ หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
     
 

    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรเกษตร   
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ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ   มีผู๎เข๎ารํวมงาน จํานวน  5  คน  โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทําความสะอาดภายในอาคารบริเวณชั้น  5

ประกอบด๎วยห๎องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ  ห๎องทํางานและห๎องประชุมรองอธิการบดีฝุายประสานงาน
โครงการพิเศษ  สํานักงานเลขานุการศูนย์ฯ จัดเก็บครุภัณฑ์/วัสดุและจัดเก็บเอกสาร ให๎เป็นหมวดหมูํ   เก็บขยะ 
 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณการปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ     ตัดแตํงกิ่งไม๎และปรับปรุงสวนบริเวณสวนจัดเลี้ยงกลางแจ๎ง  โดย
การลงดินตามกระถางต๎นไม๎  พรวนดิน  ใสํปุ๋ยต๎นไม๎  ล๎างพ้ืนและขัดพ้ืน   

 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์นานาชาติสิรนิธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศูนย์นานาชาติสิรนิธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศูนย์นานาชาติสิรนิธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยี   
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  การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก. ประจําปี 2557 ได๎รับการสนับสนุน รถบรรทุก รถขุด 
รถขยะแบบอัด  ข๎าวโพด และผลไม๎ จากหนํวยงานตํางๆ ดังนี้ 
 

 คณะเกษตร  สนับสนุนข๎าวโพดจํานวน 1,500 ฝัก 
 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม  สนับสนุนนมสด  จํานวน 1,500 ถุง 
 สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 คัน พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ ได๎แกํ รถตรวจการณ์ 1 คัน

รถบรรทุกเทท๎าย 8  คัน รถแบคโฮลล๎อยาง 4 คัน    
   สํานักงานเขตจตุจักร รถบรรทุกเทท๎าย 3 คัน  พร๎อมเจ๎าหน๎าที ่
    เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 6 คัน พร๎อมเจ๎าหน๎าที ่ได๎แกํ รถตรวจการณ ์1 คัน รถบรรทุกเทท๎าย 2 

คัน  รถอัดขยะ 1 คัน รถคีบขยะ  2 คัน 
 สถานีบริการน้ํามันสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร ให๎ความรํวมมือเปิดบริการจําหนําย น้ํามัน ในวัน

พัฒนาและปลูกต๎นไม๎  ในวันที่  6  กันยายน  2557 จํานวน 5 คน   
    คุณวัชระ  ปิงสุทธิวงศ์ สนับสนุนปุ๋ยเคมี จํานวน     
    ร๎านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด  สนับสนุนเงินจํานวน 3,000 บาท 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สนับสนุนเงินจํานวน 20,000 บาท   
 นอกจากนั้นบริจาคผํานหนํวยงาน คณะ / สํานัก / สถาบัน โดยตรง 
   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให๎ความอนุเคราะห์ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้สนับสนนุรายนามผู้สนับสนนุรายนามผู้สนับสนนุ   
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การดําเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2557 หนํวยงานตําง ๆ มี
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวม เพ่ือมหาวิทยาลัยฯ จะได๎นํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการฯ ในปีตํอไป
ดังนี้ 

 

การเพ่ิมจํานวนรถเก็บขยะและกําหนดจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน ชํวยให๎การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ควรประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับ เนื่องจากเมื่อมีการเรียนการสอนผู๎มาเรียนนํารถยนต์ เข๎ามา
จอดรอบบริเวณอาคารที่ทําการพัฒนา ทําให๎พ้ืนที่บางสํวนไมํสามารถทําการพัฒนาได๎ อีกทั้งบุคลากรบางสํวนต๎อง
ไปปฏิบัติหน๎าที่บริการและทําการสอน ทําให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมได๎ 

ควรให๎นิสิตทุกคนได๎มีสํวนรํวมอยํางจริงจัง เป็นกิจกรรมที่ดีทําให๎บุคลากรและนิสิตมีจิตสาธารณะ  มี
ความเสียสละ และรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งขององค์กร  อยากเห็นคณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด สวยงาม  รํมรื่น 
ทําให๎มีผู๎มารํวมแรงรํวมใจบําเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเป็นจํานวนมาก มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกัน ควรนํา
เสื้อผ๎าสีเข๎มมาใสํแทนเสื้อสีขาวสําหรับนิสิต ควรมีอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาลพร๎อมสําหรับเหตุฉุกเฉิน ควรมี
ปูายจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน และควรจัดกิจกรรมนี้ทุกปี           

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ กํอให๎เกิดจิตสํานึกที่ดีในการชํวยกันดูแลรักษาความสะอาดและเป็นการ
สํงเสริมให๎มีการทํางานอยํางมีสํวนรํวมกันระหวําง นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะฯ 

   เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทํารํวมกันระหวํางบุคลากรและนิสิตทําให๎เกิด
ความสามัคคี และรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนาให๎มหาวิทยาลัยมีความสะอาด รํมรื่น  

   นิสิตสํวนใหญํยังขาดความใสํใจในการทํางานรํวมกัน ไมํให๎ความรํวมมือเทําที่ควร  
   ควรมีการประชาสัมพันธ์ให๎นิสิตและบุคลากรเห็นความสําคัญของวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก.

มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ พันธ์กล๎าไม๎บางสํวน หน๎ากากอนามัย และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให๎ คณาจารย์  บุคลากร  และนิสิต ให๎ความรํวมมือและให๎ความสําคัญ

และรํวมกิจกรรมให๎มากข้ึน  ปัญหาสํวนหนึ่งเกิดจากผู๎รํวมกิจกรรมบางสํวนไมํได๎มาตรงเวลานัดหมาย  จําเป็นที่
จะต๎องหามาตรการสํงเสริมกิจกรรมนี้ให๎ดียิ่งขึ้นในปีตํอไป 

   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนพันธุ์กล๎าไม๎บางสํวน ตามความเหมาะสม 
   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือที่ใช๎ในการดําเนินงาน เชํน หน๎ากากอนามัยถุงมือ และอุปกรณ์

อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
   มหาวิทยาลัยฯควร รณณรงค์ มีการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน  ให๎บุคลากรทุกหนํวยงานเข๎ารํวม

กิจกรรมมากยิ่งขึ้น และดําเนินกิจกรรมดูแลรักษาสถานที่ทํางานให๎สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร๎อยอยํางตํอเนื่อง 
และควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและงบประมาณให๎หนํวยงานตามความเหมาะสม 

   มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมในวันพัฒนา มก. โดยการจัดประกวดหนํวยงานที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและดูแลรักษาพ้ืนที่บริเวณหนํวยงานของตนเองเป็นอยํางดี  เพื่อเป็นหนํวยงานตัวอยํางเป็นการจูงใจให๎
หนํวยงานเห็นความสําคัญ และให๎ความรํวมมือกับวันพัฒนา มก. มากยิ่งขึ้น 

   ในวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
ให๎บุคลากร                                 

   เป็นกิจกรรมที่ดีทําให๎เกิดความสามัคคีรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนาองค์กร เป็นผลให๎เกิดความสะอาด
สวยงาม 

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะภาพรวมข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะภาพรวมข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะภาพรวม   
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   เป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางนิสิตและบุคลากร  และผู๎บริหารมหาวิทยาลัย นอกจากการได๎
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎ดีขึ้นแล๎วยังเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีโอกาสมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์กร  

   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหํง มก. ขอขอบคุณผู๎บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ในการเยี่ยมชมให๎กําลังใจและ
มอบผลไม๎แกํบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํง มก.  ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และ ณ ฝุายเครื่องมือและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนคําใช๎จํายให๎หนํวยงานบ๎างตามความเหมาะสม 
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       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต๎นไม๎ โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมปลูกต๎นยางนาจํานวน 22 ต๎น 
ณ บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และรํวมปลูกต๎นนนทรีประจํารุํน KU 74 จํานวน 1 ต๎น ณ บริเวณ
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 

 

 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รายชื่อผู๎ปลูกต๎นไม๎ 
1 ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  เรืองพานิช  (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
2 รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์  (อธิการบดีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) รํวมกับตัวแทนนิสิตรุํน KU 74 
3 ผศ.มยุรี  เทศผล  (รองอธิการบดีฝุายทรัพยากรบุคคล) 
4 รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรยางค์กูร  (รองอธิการบดีฝุายวิจัย) 
5 รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี  (รองอธิการบดีฝุายวิชาการ) 
6 ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม  (รองอธิการบดีฝุายบริการวิชาการ) 
7 รศ. ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์  (รองอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์)  
8 รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (รองอธิการบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
9 นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง  (รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ) 
10 ผศ. ดร. ธันวา จิตต์สงวน  (รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ) 
11 ผศ. นงลักษณ์ งามเจริญ (รองอธิการบดีฝุายประกันคุณภาพ)    
12 รศ. ดร. อุษณีย์ ลีรวัฒน์  (รองอธิการบดีฝุายอํานวยการ) 
13 ผศ. ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา  (รองอธิการบดีฝุายการเงินและทรัพย์สิน) 
14 ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์  (รองอธิการบดีฝุายประสานงานโครงการพิเศษ) 
15 รศ. ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์  (รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน) 
16 รศ. ดร. บดินทร์  รัศมีเทศ  (รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา) 
17 รศ. ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล  (รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 
18 ผู๎ทรงคุณวุฒิพิเศษ  (รศ.กรองทอง  รัตนวงศ์สวัสดิ์) 
19 ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  (รศ.ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์)  
20 ผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  (นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) 
21 ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต  ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 
22 ผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร  
23 ผู๎บริหารรํวมกับนิสิต KU 74 ปลูกต๎นนนทรี จํานวน 1 ต๎น บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3 

รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้   
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ต้นนนทร ี
ช่ือวิทยาศาสตร ์:    Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer. 
ex K. Heyne 

ช่ือวงศ ์ :   LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

ช่ือสามญั :Yellow flame tree, Copper Pod ,  Yellow poincina 

ช่ืออ่ืนๆ  :  กะถินป่า กระถินแดง  สารเงิน  

ลกัษณะทัว่ไป : ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8-20 เมตร ผลดั
ใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่เปลือกสีเทาอ่อนค่อนขา้งเรียบหรือ
แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ตามก่ิงกา้นอ่อนมีขนสีน ้าตาลแดง พบตามป่า
เบญจพรรณและป่าดิบทัว่ประเทศ  พบมากตามป่าชายหาด 
ใบ  :  เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียนเวยีนสลบัช่อใบหลกั
ยาว 20-30 ซม. ช่อแขนงใบยอ่ยเรียงตรงขา้ม 9-16 คู่ ใบรูปไข่แกมรูป
ขอบขนาน กวา้ง 3-7 มม. ยาว 10-18 มม. ปลายใบมนเวา้เขา้เล็กนอ้ย 
โคนใบเบ้ียว เส้นแขนงใบขา้งละ 6-9 เส้น หูใบเป็นเส้นและร่วงง่าย 
กา้นใบยอ่ยสั้น  กา้นช่อใบยาว 5-7 ซม. 
ดอก  :  สเีหลอืง มกีลิน่หอมอ่อนๆ  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่
ซอกใบใกลป้ลายกิง่และปลายกิง่ช่อดอก ยาว 20-30 ซม. กลบีเลีย้ง 
5 กลบี ดา้นนอกมขีน กลบีดอก 5 กลบี รปูไข ่ ดอกบานเตม็ทีก่วา้ง 
1.6-1.8 ซม. ออกดอก มกราคม-มนีาคม 
ผล  :  ผลแหง้แก่ไม่แตก ออกเป็นฝักแบนรีๆ ปลายและโคนผลสอบ
แหลม สีน ้าตาลอมม่วง เม่ือแก่จดัเป็นสีน ้าตาลด า กวา้ง 2-2.5 ซม. ยาว 
5-12 ซม. เมล็ดเรียงตามยาวของฝัก มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก 

ผล เมษายน-มิถุนายน 

ประโยชน์  :  ใชง้านดา้นภูมทิศัน์  ใชป้ลูกประดบั  นิยมปลูกทัว่ไป
เพราะดอกสวยและเล้ียงดูง่าย  เปลือกตน้ขบัโลหิต  ละลายเสมหะ  แก้
ทอ้งร่วงหรือบิด  ยาฝาดสมาน  แกไ้ข ้ เปลือกใหสี้น ้าตาลแดงใชพ้มิพ์
ผา้ปาเต๊ะ ยอ้มอวนและแห 
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  ยางนา 
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don 
   ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE 
   ชื่อสามัญ : Yang,Gurjan or Garjan, Keruing 
   ชื่ออ่ืนๆ  : กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี), ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา), เคาะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), จะเตียล                                      

(เขมร), ชันนา ยางตัง (ชุมพร), ทองหลัก (ละว้า), ยาง ยางขาว ยางแม่น้้า ยางหยวก ยางนา (ทั่วไป), ยางกุง 
(ลาว), ยางควาย (หนองคาย), ยางเนิน (จันทบุรี), ราลอย (ส่วยสุรินทร์), ลอยด์ (โซ่-นครพนม) 
ลักษณะท่ัวไป : พบบริเวณป่าดิบและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป  เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง ๕๐ เมตร ผลัดใบ เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลมหนา  ล้าต้นเปลาตรง  เปลือกหนาค่อนข้างเรียบ  สีเทาอมขาว อาจแตกเป็นร่องตื้นตามยาวและ
ขวางล้าต้น 
ใบ  : ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง ๖-๑๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓-๒๕ ซม. ปลายใบ ทู่
หรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือเว้าเข้าแผ่นใบค่อนข้างหนา มีขน มักจีบเป็นคลื่นเฉียงๆ เส้นแขนงใบ ข้างละ ๑๔-
๑๗ เส้น ก้านใบยาว ๔ ซม. หูใบสีเทาอมเหลือง มีขนนุ่ม 
ดอก  : สีชมพู  ออกเป็นช่อกระจะ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีครีบตามยาว ๕ ครีบ ปลายแยกเป็น ๕ 
แฉก สั้น ๓ ยาว ๒ มีขนสีน้้าตาล กลีบดอกมี ๕ กลีบ เกยซ้อนเวียนเป็นรูปกังหัน ดอกบานเต็มที่กว้าง ๒-๓ ซม. 
ระยะเวลาการออกดอกเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
ผล  :  ผลเปลือกแข็ง เมล็ดเดียว ทรงกลมรี ยาว ๓-๔ ซม. มีครีบคามยาว ๕ ครีบ ปีกคู่ยาว ๒ ปีก ไม่เกิน ๑๖ 
ซม. สีแดงสด ปีกสั้น ๓ ปีก 
ประโยชน์  :  ใช้ในงานด้านภูมิทัศน์  เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ที่สง่างามมาก ควรปลูกในสวนสาธารณะ หรือปลูกริม
ทางหลวงที่มีพ้ืนที่ระหว่างถนนหรือริมถนน ๔ เมตร  น้้ามันจากการเจาะต้นใช้ทาไม้ยาแนวเรือ ท้าเครื่องจักสาน 
ท้าใต้ ขี้โล้ ท้าน้้ามันใส่แผล แก้โรคเรื้อน กินแก้หนองใน ผลท้าไม้ประดับแห้ง  ** เป็นต้นไม้ประจ้าจังหวัด
อุบลราชธานี** 
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
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เอกสารอ้างอิง 
 เอ้ือมพร วีสมหมาย  ทยา เจนจิตติกุล  และอรุณี วงศ์พนาสิน.  2547.  ไม้ป่ายืนต้นของไทย. กรุงเทพฯ :       
โรงพิมพ์ เอช เอ็น กรุ๊ป จ้ากัด 
 เอ้ือมพร วีสมหมายและปณิธาน แก้ววงเทียน.  2547. พฤกษาพัน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอช เอ็นกรุ๊ป จ้ากัด 
 http://www.ku.ac.th/e-magazine/august44/agri/sol.html 
 http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/50sonpadipat.htm 
 http://www.uru.ac.th/~botany/detail.php?botany_id=7-53000-0010196&field=&value=&page=20 
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                                          ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก   
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111...      หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาทาง ด๎ านกายภาพ  
เพ่ือรํวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  เฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี และเพ่ือสํงเสริมความสามัคคี  สร๎างจิตสํานึกของบุคลากร และ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาด  การ
ปลูกต๎นไม๎  และการบํารุงรักษาต๎นไม๎อยํางตํอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได๎เล็งเห็นความสําคัญของความรํมรื่นของ
ต๎นไม๎  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพื่อให๎มหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความรํมรื่น สวยงาม  
สร๎างสิ่งแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่ดีให๎กับทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต๎โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
KU GREEN CAMPUS โดยได๎กําหนด โครงการ  “วันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
2557” ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 
   

222...      วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์   
 2.1  เพ่ือรํวมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือรํวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ    
 2.2  เพ่ือรํวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แหํงการสถาปนา พ.ศ. 
2558 
 2.3 เพ่ือเป็นการชักชวนให๎ผู๎บริหาร นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ให๎เล็งเห็นความ 
สําคัญของการปลูกต๎นไม๎ การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และการบํารุงรักษาต๎นไม๎ ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยํางตํอเนื่องให๎มีความรํมรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร๎อย มีสภาพแวดล๎อมและภูมิ
ทัศน์ที่ดี ให๎สอดคลอ๎งกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS    
 2.4  เพ่ือเป็นการสํงเสริมความสามัคคี  และสร๎างจิตสํานึกรํวมกันให๎กับบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา  โดยให๎ทุกหนํวยงานได๎รํวมแรงรํวมใจกันพัฒนาให๎มหาวิทยาลัยฯ ของ
เราให๎มีความสะอาด  เกิดความรํมรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
 2.5  เพ่ือเป็นการติดตามผลการดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแตํละพ้ืนที่  คือ  สะสาง  สะดวก  
สะอาด  สร๎างนิสัย  สุขลักษณะ  สวยงาม  และสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดี  ให๎กับทุกหนํวยงาน  คณะ  สํานัก  สถาบันของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

333...      ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ   
 คณะ สํานัก สถาบัน และทุกกองของสํานักงานอธิการบดี  โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่เป็นผู๎
ประสานงาน 
 

444...      วิธีการด าเนินการวิธีการด าเนินการวิธีการด าเนินการ   
 4.1  กําหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก. ประจําปี 2557”  
 4.2  ประชาสัมพันธ์ให๎  คณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือขอความรํวมมือ  รํวมแรง  
รํวมใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง  อาจารย์  ข๎าราชการ  ลูกจ๎าง  นิสิต  เพ่ือปลูกต๎นไม๎และทําความสะอาด โดย
กําหนดจุดแบํงเขตความรับผิดชอบและวางแผนรํวมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 ดําเนินการพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ดังนี้ 

 4.3.1  ปลูกต๎นไม๎เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ  ภายใต๎โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU 

โครงการ โครงการ โครงการ “““วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 255777”””   



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

555555   

GREEN CAMPUS  เพ่ือรํวมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ       พระ
เจ๎าอยูํหัวฯ และเพ่ือรํวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แหํงการสถาปนา 
พ.ศ. 2558 

 4.3.2  ตกแตํงพ้ืนที่สนามและพ้ืนที่รอบอาคาร  และบํารุงรักษาต๎นไม๎ภายในหนํวยงาน 
 4.3.3  ดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “๗ ส.” ในแตํละพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกอบด๎วย สะสาง สะดวก สะอาด สร๎างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดี ดังนี้ 
   -  ดําเนินการสํารวจพัสดุที่ไมํจําเป็นต๎องนํามาใช๎ประโยชน์ตํอทางราชการ  
ให๎จําหนํายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (สํวนแก๎ไขเพ่ิมเติม) 
   -  รณรงค์รักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของอาคารสถานที่ใน
หนํวยงานตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง  คือ  เน๎นความสะอาดใน ห๎องทํางาน  ห๎องเรียน  ห๎องอาหาร  
ห๎องหอพัก และห๎องน้ํา 

 4.3.4 การดําเนินโครงการ โดยแบํงพ้ืนที่ดําเนินการของหนํวยงานตํางๆ เป็นจุดพัฒนา 
และปลูกต๎นไม๎ โดยเจ๎าของหนํวยงานนั้นเป็นผู๎รับผิดชอบ ซึ่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จะเป็นผู๎รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่สํวนกลางและประสานงาน 
 

555...      สถานที่สถานที่สถานที่   
 5.1  พื้นที่สํวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดําเนินการปลูกต๎นไม๎เพ่ิมเติม 
 5.2  อาคารสิ่งกํอสร๎างและพ้ืนที่ของคณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนํวยงานตําง ๆ ที่รับผิดชอบ  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

666...      งบประมาณงบประมาณงบประมาณ    
 6.1 พ้ืนที่สํวนกลาง ใช๎งบประมาณดังนี้ 
   6.1.1 พ้ืนที่สํวนกลาง ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง สํานักงานอธิการบดี งบอุดหนุน
คําใช๎จํายอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดําเนินงาน โครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก. ประจําปี 2557 เป็นเงิน 387,000 
บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) โดยขอถัวจํายทุกรายการ ประกอบด๎วย 
ล าดับที่ รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

1 คําอาหาร น้ําดื่ม น้ําแข็ง และผลไม๎รวมทั้งผลไม๎ สําหรับผู๎บริหารมอบให๎
หนํวยงาน 

130,000  

        1.1 คําอาหารซื้อจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (โอนเงิน)  103,500 
        1.2 คําน้ําดื่มซื้อจากศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. (โอนเงิน) 

       1.3 คํานมพาสเจอร์ไรส์(โอนเงิน) 
       1.4 คําข๎าวโพดต๎ม 
       1.5 คําผลไม๎ 

 24,570 
9370 

24,525 
8,604 

2 คําสมนาคุณเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานอื่น ๆ ในอัตราคนละ 400 บาท/วัน 42,000 23,400 
3 คําจ๎างทําเลํมสรุปผลโครงการฯ 65,000 - 
4  คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 30,000 86,957.50 
5 คําวัสดุการเกษตร (ต๎นไม๎)  30,000 5,546 
6  คําวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  80,000 83,323 
7  คําใช๎จํายอื่น ๆ (คําเชําเต๎นท์) 10,000 2,140 
 รวมเป็นเงิน 387,000 371,935.50 
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6.2 พ้ืนที่หนํวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย์ ฯลฯ ใช๎งบประมาณของหนํวยงาน 
 

777...      ผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับ      
 7.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎รํวมปลูกต๎นไม๎เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใต๎โครงการวิทยาเขตสี
เขียว KU GREEN CAMPUS   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ  
 7.2 ผู๎รํวมโครงการได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร๎างความเข๎าใจ ความสามัคคี มีความสัมพันธ์ 
อันดีตํอกัน  และรํวมมือกันในการแก๎ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 7.3 ผู๎รํวมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี และมีความเข๎าใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ 
การปลูกต๎นไม๎ และการบํารุงรักษาต๎นไม๎ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการคืนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎กับบางเขน  

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

ก าหนดการ (ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีเขียว)  
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2557 / โครงการเฟรชชี่ไนท์ ประจ าปี 2557  

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
      

 

เวลา 06.00 น. -  นิสิตและคณาจารย์ลงทะเบียน ณ บริเวณหอประชุม 
เวลา 06.30 น. -  ผู๎บริหารและนิสิตใหมํพร๎อมกันบริเวณพิธ ี
 -  ประธาน จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 -  พิธีสงฆ์ และตักบาตร แดํพระภิกษุสงฆ์ จํานวน 272 รูป 
เวลา 08.00 น. -  พิธีสักการะพระพิรุณทรงนาคโดยผู๎บริหาร และผู๎แทนนิสติใหมํ 
เวลา 08.30 น. -  พิธีสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยผูบ๎ริหารและผู๎แทนนิสิตใหมํ 
เวลา 09.00 น. -  คณะผู๎บริหารและผู๎แทนนิสิตใหมํ สักการะพระพุทธชนิสีห์ ณ อาคารพุทธเกษตร 
เวลา 09.10 น. -  คณะผู๎บริหารและผู๎แทนนิสิตใหมํ พร๎อมกัน และรํวมกันปลูกต๎นไม๎ ณ สวน 100 ปีหลวงสุวรรณฯ 

-  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลําวรายงาน  
-  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ กลําวเปิด 
-  คณะผู๎บริหาร และผู๎แทนนิสติรํวมปลูกต๎นไม๎ 

เวลา 09.30 น. -  นิสิตและบุคลากรกองยานพาหนะฯ  พร๎อมกัน ณ จุดพัฒนาสํวนกลาง 
เวลา 09.30 น -  คณะผู๎บริหาร และผู๎แทนนิสติ รํวมปลูกต๎นนนทรี ประจํารุนํ KU 74  ณ บริเวณศูนย์เรียนรวม 3 
เวลา 09.45 น. -  คณะผู๎บริหารเยี่ยมชมจุดพัฒนา พร๎อมกับมอบผลไม๎ แกํหนํวยงานและนิสิต โดยการเยี่ยมชม  

แบํงออกเป็น 3 สาย ดังนี ้
-  สายที่ 1   นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช)  และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ 
พัฒนากายภาพ (รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์) (นายวิโรจน์  พวงพิกุล ผู้ประสานงานล่วงหน้า ) คณะประมง, คณะ
สิ่งแวดล๎อม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาคารสารนิเทศ 50 ปี สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร , สถาบัน
ค๎นคว๎าและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ, สํานักหอสมุด, สถาบันวิจัย
และพัฒนาแหํง มก.,คณะวิทยาศาสตร์, สํานักงานทรัพย์สิน, และสํานักสํงเสริมและฝึกอบรม 



วันพัวันพัวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 255777   
   

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                   ส านักงานอธิการบดี                                                                                                                                                                                              
 

575757   

-  สายที่ 2  อธิการบดี (รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์)  และผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  
(น.สพ. ดร.เสรี  กุญแจนาค) (นายประเพลิน เกษมโอภาส  ผู้ประสานงานล่วงหน้า) คณะวนศาสตร์, คณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , สํานักบริการคอมพิวเตอร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะ
วิศวกรรมศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, คณะเกษตร, คณะมนุษยศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะ
ศึกษาศาสตร,์ สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

- สายที่ 3  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  (นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง) (นายตั๋น  นิลมาติ 
ผู้ประสานงานล่วงหน้า) สํานักการกีฬา, กองกิจการนิสิต(ณ หอพักนิสิตหญิง), สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
,สวนวรุณาวัน, สวน 60 ปี มก., หอปะวัติ มก., สหกรณ์ออมทรัพย์ มก., ประตูงามวงศ์วาน 3,ลานกิจกรรมหน๎าอาคารเทพ
ศาสตร์สถิต, สถานพยาบาล, ศูนย์การศึกษานานาชาติ,สถานพยาบาล, และสวน 100 ปี  
 

เวลา 12.00 น. -  ผู๎บริหารรํวมรับประทานอาหารกลางวนั ณ สาํนักสงํเสริมและฝึกอบรม 
เวลา 17.20 น. -  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฟรชชีไ่นท์ ณ สนามรักบี้ 
เวลา 00.00 น. -  เสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
*********************** 
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                           คําสั่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
  ที ่๕๗/๒๕๕๗ 

       เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก. ประจําปี ๒๕๕๗" 
----------------------------------- 

 

  เพ่ือให๎การดําเนินงานโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก. ประจําปี ๒๕๕๗" ในวันเสาร์ที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๗ ดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย และสําเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน และคณะกรรมการฝุายตําง ๆ ประกอบด๎วย 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ที่ปรึกษา 
 ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ที่ปรึกษา 
  (รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์) 
 ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต ที่ปรึกษา 
  (อาจารย์ปัญญา เหลําอนันต์ธนา)  
 ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต ที่ปรึกษา 
        (ผูช๎ํวยศาสตราจารย์กรกฎา นักค้ิม) 
 ผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
  (น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) 
 ผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
  (ดร.สุจิณณา กรรณสูต) 
 ผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ที่ปรึกษา 
  (ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร)  
 ผู๎อํานายการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน     ศิริธรรม รองประธานกรรมการ 
 นายมานพ    เทียนเมืองปัก รองประธานกรรมการ 
 นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล รองประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร     คนฟู รองประธานกรรมการ 
 นายประเพลิน  เกษมโอภาส                            รองประธานกรรมการ 
 นายสมเจตน์  จักษุรัตน์  รองประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  ล๎อมวงค์                                            รองประธานกรรมการ 
 นายปรีชา     เกื้อแก๎ว     กรรมการ 
 นายพัลลภ    พรหมพา     กรรมการ 
 นายยงยุทธ   เปี่ยมขําดี     กรรมการ 
 นายอดิศร     ศิริสุรักษ์     กรรมการ 
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 นายกฤษฎา   โพธิรักษ์     กรรมการ 
 นายวิชัย       มินสุวรรณ     กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด  กรรมการ 
 นายตั๋น       นิลมาต ิ  กรรมการ 
 นายคงกฤช  รักษ์สังข์  กรรมการ 
 นายวิโรจน์  พวงพิกุล  กรรมการ 
 นายนิพนธ์  ปานสอน  กรรมการ 
 นายประกาศิต   สุํมแก๎ว  กรรมการ 
 น.ส.สุชีพ    จันทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 นางวราศรี   ศรีวุฒิชาญ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นางสาวสายชล  มํวงประเสริฐ   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นายศรราม   รักสกุล  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 วําที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา  ชิดนอก  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

  ให๎คณะกรรมการมีหน๎าที่จัดทําแผนและดําเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร น้ําดื่ม ผลไม ๎
และอ่ืน ๆ ประสานงานกับหนํวยงานและคณะกรรมการฝุายตําง ๆ ในการดําเนินงานโครงการ "วันพัฒนาและ 
ปลูกต๎นไม๎ มก. ประจําปี ๒๕๕๗” ให๎เสร็จเรียบร๎อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร  ผลไม ้ อุปกรณ์  และการเงิน 
 นางสาวสุชีพ   จันทอง  ประธานกรรมการ 
 นางวราศรี  ศรีวุฒิชาญ     รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสายชล  มํวงประเสริฐ    รองประธานกรรมการ 
 นายศรราม  รักสกุล     รองประธานกรรมการ 
 นายประกาศิต  สุํมแก๎ว     กรรมการ 
 นางสมสุข   เกษมกุล     กรรมการ 
 นางสาวรัชนี  อ๎นวงษา  กรรมการ 
 นางหวัด   ปุยอ๏อก     กรรมการ 
 นายสมนึก  มาเนียม     กรรมการ 
 นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์แหวน    กรรมการ 
 นางลําดวน  น๎อยเหนี่ยง     กรรมการ 
 นางสาวนิตยา  ขันทอง     กรรมการ 
 นายฉัตรชัย   ดํานกลาง     กรรมการ 
 นายมาโนชย์  คงเล็ก     กรรมการ 
 นางสาวสุมาลี   ภูํระหงษ์               กรรมการ 
 นางสุกัญญา   อินทอง     กรรมการ 
 นางสาวนารีรัตน์  โพธิ์ศรี  กรรมการ 
 นางสาวชลธิชา   ล๎อมวงค์     กรรมการ 
                    นายธีระพล  เผําจินดา                                   กรรมการ 
                    นางสาวกิตติพร  เหล็กสี                                    กรรมการ 
 นางสาวอภิญญา  กรวดโคกสูง  กรรมการ 
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 นางรัตนา   รุํงกรุด     กรรมการ 
 นางสาวกัญญาพัชร  เพิ่มทวีทรัพย์  กรรมการ 
 นายมงคล  จรจัด                         กรรมการ 
 นางสาวนันทวรรณ  สัจจารักษ์                       กรรมการ 
 นางสุมาลี   ภูํรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 
 วําที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นางสาวกรรณิกา  แสนแสวง              กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

  มีหน๎าที่จัดหาอาหาร ผลไม๎ น้ําดื่ม และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนให๎กับนิสิต บุคลากรที่รํวมพัฒนา 
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนให๎กับฝุายตําง ๆ ตลอดจนควบคุมการเบิกจํายเงินให๎เสร็จเรียบร๎อย  ทําหนังสือ
เชิญผู๎บริหาร ทําหนังสือขอสนับสนุนจากหนํวยงานตําง ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดส่งอาหารและน้ าดื่ม 
 นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล    ประธานกรรมการ 
 นายภัทรชัย  แก๎วเกตุ     รองประธานกรรมการ 
 นายชัยศรี  ภิณโทแก๎ว     กรรมการ 
 นายสรพงษ์  เมืองประเสริฐ    กรรมการ 
 นายวิชัย  ปรีชาวาท     กรรมการ 
 นายจงรักษ์  แย๎มวันเพ็ง     กรรมการ 
 นายกสิน  แฉํงประเสริฐ     กรรมการ 
 นายวิเชียร  รุํงกรุด     กรรมการ 
 นายสมบัติ  ขันทอง     กรรมการ 
 นายสํารอง  กะชัง  กรรมการ 
 นายไอสูรย์  รุกขชาติ     กรรมการ 
 นายสุพรรณ  พวงศรี     กรรมการ 
 นายเดื่อ  ภูํแพ      กรรมการ 
 นายกัมปนาท  ศรีบุญเรือง    กรรมการ 
 นางณัฐปภัสร์  โพธิ์นิ่มแดงนะดี    กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวพิไลพร  จินดารักษ์    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นายอาณัติ  ขันธวงษ์     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

มีหน๎าที่จัดสํงอาหารและจัดเตรียมน้ําดื่ม น้ําแข็ง สําหรับบรกิารนิสิต และบุคลากรที่รํวมพัฒนา
พ้ืนที่สํวนกลางทั้งหมด 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บ/ขนขยะและร่วมพัฒนา 
 นายสมเจตน์  จักษุรัตน์     ประธานกรรมการ 
 นายประเพลิน  เกษมโอกาส    รองประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน   ศิริธรรม     กรรมการ 
 นายตั๋น  นิลมาติ      กรรมการ 
 นายวีรพัฒน์   นามกระโทก  กรรมการ 
 นายบัณฑิต  อุดมญาติ  กรรมการ 
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 นายหิมพานต์  พงษ์นิล  กรรมการ 
 นายณัฐวุฒิ  ขุนทอง  กรรมการ 
 นายอุเทน  ชูแสง  กรรมการ 
 นายชลิต  ปัญจเทพ  กรรมการ 
 นายสุรินทร์  แสงกระจําง  กรรมการ 
 นายเกษมสันต์  มาลัย  กรรมการ 
 นางวัฒนา  เกษมโอภาส  กรรมการ 
 นางสาวนวนฉวี  มาลัย  กรรมการ 
 นางสาวศิริญญา  รักสนิท  กรรมการ 
 นางสาวพิชญ์สินี  เตียรุํงเรือง  กรรมการ 
 วําที่ ร๎อยตรีหญิง อนัญญา ภูหนองโอง  กรรมการ 
 นายวิโรจน ์ พวงพิกุล  กรรมการ 
 นายปรัชญา  ปณิธิกุล  กรรมการ 
 นายประพันธ์  บุญโปรํง  กรรมการ 
 นายระนินท์  หอมหวล  กรรมการ 
 นายนําพล  นาคทั่ง  กรรมการ 
 นายบุญถิ่น  จรจัด  กรรมการ 
 นายวิญญา  โพธิ์นาง  กรรมการ 
 เจ๎าหน๎าที่งานสวนและรักษาความสะอาด ทุกคน    กรรมการ 
 เจ๎าหน๎าที่งานรักษาความปลอดภัย ทุกคน  กรรมการ 
 นายนิพนธ์   ปานสอน  กรรมการ 
 นายวราคม  ยิ้มน๎อย  กรรมการและเลขานุการ 
 นายไพรัช  ศรีทองทรัพย์  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นายกิติศักดิ์  เสพศิริสุข   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นางสาวสุฑามาศ  พิมพา   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

  มีหน๎าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต และเจ๎าหน๎าที่ของกองยานพาหนะฯ ในการพัฒนา
พ้ืนที่สํวนกลาง และประจํารถบรรทุกในการเก็บขยะไปทิ้งให๎เสร็จเรียบร๎อยจนเสร็จโครงการฯ  และงานอ่ืน ๆ     ที่
มอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายบริการยานพาหนะและประสานงาน 
 นายอัศวิน  ศิริธรรม  ประธานกรรมการ 
 นายวิเชียร  คนฟู  กรรมการ 
 นายบุญถิ่น   จรจัด     กรรมการ 

นายกฤษฎา   โพธิรักษ์  กรรมการ 
 นายสมเจตน์  จักษุรัตน์     กรรมการ 
 เจ๎าหน๎าที่งานซํอมบํารุง ทุกคน    กรรมการ 
 เจ๎าหน๎าที่งานยานพาหนะ ทุกคน    กรรมการ 

 นายวันชัย  ชมดง     กรรมการ 
นายพรณรงค์   รุํงกรุด  กรรมการ 
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.  นายพิษณุ  วงษ์แก๎ว     กรรมการ 
  นายบุญสํง  เพ็ญดา     กรรมการ 
  นายอาทิตย์  รุํงกรุด     กรรมการ 
  นายพิชัย  มุ๎ยศาสตรา     กรรมการ 
 นายวรชิต  สุวรรณประสาท  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวดวงกมล  ขุนทอง  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 นางสาวพัชรินทร์  จรจัด  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
    

 มีหน๎าที่ให๎บริการยานพาหนะกับฝุายตําง ๆ จัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกของ
สํวนกลางและของหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์จากหนํวยงานภายนอก เชํน กรุงเทพมหานคร  
สํานักการระบายน้ํา สํานักงานงานเขต ฯลฯ และงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดผลไม้ติดตามผู้บริหาร 
นายวิเชียร คนฟู     ประธานกรรมการ 
นายคงกฤช  รักษ์สังข์     รองประธานกรรมการ 
นายปรัชญา  นุํนพันธ์     กรรมการ 
นายสมชาย  จุลศิลป์     กรรมการ 
นายรัสมี  ศิริมูน     กรรมการ 
นายจันทรา  หาชัย     กรรมการ 
นายธีรพงษ์  คิดเห็น     กรรมการ 
นายสํารอง  กระชัง     กรรมการ 
นายปรีชา  น๎อยเหนี่ยง    กรรมการ 
นายณัฐวัฒน์  ปรีชากูล    กรรมการ 
นายวินัย  แสงเพชร     กรรมการ 
นายณัฐพงศ์  แสนใจกล๎า    กรรมการ 
นายสมชาย  พํวงจาด     กรรมการ 
นายมนตรี  นํวมทอง  กรรมการ 
นายวัชรพงษ์  พรหมหาญ  กรรมการ 
นายเอกราช  อยูํเกิด  กรรมการ 
นายหลํอ  ขัดโพธิ์  กรรมการ 
นางฉวีวรรณ  รัตนเรืองศรี    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณัชชา  ล๎อมวงค์    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

  มีหน๎าที่จัดเตรียมผลไม๎สําหรับติดตามผู๎บริหารเพื่อมอบให๎หนํวยงานคณะ สํานัก สถาบัน กอง 
นิสิต ฯลฯ ที่รํวมวันพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย    
 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางสาวสุชีพ  จันทอง     ประธานกรรมการ 
นางสุมาลี  ภูํรัตน์     รองประธานกรรมการ 
นายธีระพล  เผําจินดา    กรรมการ 
นายมาโนชน์  คงเล็ก     กรรมการ 
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นางสาวชลธิชา  ล๎อมวงค์    กรรมการ 
วําที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา  ชิดนอก   กรรมการ 
นางสาวอภิญญา  กรวดโคกสูง    กรรมการ 
นายศรราม  รักสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
นายกิติศักดิ์  เสพศิริสุข    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

 มีหน๎าที่สรุปผลการดําเนินโครงการฯ จัดทําเป็นรูปเลํมสํงให๎ทุกหนํวยงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับ
มอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ให๎ถือปฏิบัติตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

สั่ง    ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗                
                      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายนิพนธ ์  ลิม้แหลมทอง) 
รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนิสติและพฒันากายภาพ 
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คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า   
  

ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์              รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ  

รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 

ผู้จัดท า  
นางสาวสุชีพ  จันทอง ผู้อ านวยการกองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่ 
นายศรราม  รักสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
นายมาโนชย์  คงเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข นักวิชาการเกษตร 
นางสุมาลี  ภู่รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายมงคล  จรจัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา  ชิดนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ของ คณะ ส านัก สถาบัน กอง  ศูนย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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