รายงานผลการดาเนินงาน
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2558

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
สานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัวันนพัพัฒฒนาและปลู
นาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สารนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผมรู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด
“วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2558” ในวันเสาร์ที่
26 กั น ยายน พ.ศ. 2558 ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ให้ มี “วั น พั ฒ นาและปลู ก ต้ น ไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 20 ปี
สาหรับปี พ.ศ. 2558 นี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้กับเกษตรกลางบางเขน จานวน 22 ต้น ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นเหลืองเชียงราย ต้นตาลโตนด และต้นยางนา
ณ บริเวณสวน 60 ปี และร่วมปลูกต้นนนทรีประจารุ่น KU 75 จานวน 1 ต้น ณ บริเวณ ศูนย์เรียนรวม 3 เพื่อ
เป็นการร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ประกอบกับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ฯ ได้
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานร่วมกันระหว่างบุคลากรกับ นิสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้าง
สานึกร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น
สวยงามและมีภูมิทัศน์ที่ดีอีกด้วย
ในนามของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้บริหาร บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทาให้ งาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี พ.ศ. 2558” เกิดขึ้นในวันนี้ ในโอกาสอันดีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีและกาลังใจมายังคณะผู้บริหาร
บุคลากร นิ สิต และผู้ เกี่ย วข้องทุกท่านประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังในทุก ๆ ด้าน และจงมีวิวัฒนาการ
เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มกราคม พ.ศ. 2558

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

วัวันนพัพัฒฒนาและปลู
นาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2538
เพื่อร่วมเฉลิ มพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปี และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
ปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และปลูกฝังจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ในการ
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน อาคารเรียน หอพัก และพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เกิด
ความสะอาด เกิดความร่มรื่น และ มีภูมิทัศน์สวยงาม อันจะนาไปสู่ความสบายตาสบายใจแก่นิสิต บุคลากร และ
แขกผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของพวกเราให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN
CAMPUS
สาหรับปี พ.ศ. 2558 วันพัฒนาและปลูกต้ นไม้ฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร
บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเกษตรกลางบางเขน จานวน 22 ต้น ได้แก่
ต้นประดู่ ต้นเหลืองเชียงราย ต้นตาลโตนด และต้นยางนา ณ บริเวณสวน 60 ปี และร่วมปลูกต้นนนทรีประจารุ่น
KU 75 จานวน 1 ต้น นอกจากนั้น ยังร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคารสถานที่ของส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ โดย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากร และนิสิต ในการดาเนินงานตามมาตรฐานกิจกรรม “7ส” คือ สะสาง
สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ที่สาคัญงาน
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ยังเป็นกิจกรรมหลักของการจัดงานวันรับน้องใหม่ ในเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของนิสิตใหม่อีกด้วย
ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณนิสิต บุคลากร หน่วยราชการภายนอก และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมีลักษณะ
ภูมิทัศน์ที่ดี สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศอย่าง น่าภาคภูมิใจ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558” ซึ่งได้ประมวลผล
การดาเนินงานกิจกรรรมของทุกหน่วยงาน จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมให้
มีความเหมาะสมในปีต่อ ๆ ไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มกราคม พ.ศ. 2558

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

วัวันนพัพัฒฒนาและปลู
นาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สารรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
วัน พัฒ นาและปลู กต้น ไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2538 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ปี และมีการจัดวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ต่อเนื่องกันมาเป็นประจาทุก
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเสริมสร้ างจิตสานึกร่วมกันในการพัฒนา
พื้นที่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความสะอาด มีความร่มรื่น สวยงามและมีภูมิทัศน์ที่ดีกับ
ประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย
.

การดาเนิน งานวัน พัฒ นาและปลูกต้น ไม้ปี 2558 นี้ เพื่อร่วมเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว
KU GREEN CAMPUS ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสานึกของบุคลากร และนิสิตในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยฯ กอปรกับ ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่สานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จานวน 22 ต้น ร่วมปลูกต้นนนทรีประจารุ่น KU 75 จานวน 1 ณ บริเวณศูนย์
เรี ย นรวม 3 และเพื่ อเป็ น การแสดงถึ งความร่ ว มแรงร่ ว มใจของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในการที่จะพัฒนาความสะอาดของพื้นที่ อาคารสถานที่ การปลูกต้นไม้ ดูแล และ
บารุ งรั กษาต้น ไม้อย่ า งต่อเนื่ อง เพื่อให้ มหาวิทยาลั ยฯ ของเรามีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงามสร้า ง
สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่ดี สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
ขอขอบคุณทุกหน่ ว ยงาน ตลอดจนบุคลากร และนิสิ ตทุกคนที่ให้ ความร่ว มมือเป็นอย่างดีในการร่ว ม
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และขอขอบคุณทุกหน่วยงานอีกครั้ง
ที่จัดส่งผลการดาเนินงาน ภาพถ่าย เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผล “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558” เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ
มกราคม พ.ศ. 2558

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

วัวันนพัพัฒฒนาและปลู
นาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

คคากล่
ากล่าาวรายงานพิ
วรายงานพิธธีเีเปิปิดด ““วัวันนพัพัฒฒนาและปลู
นาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มก.
มก. ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588
รัรักกษาการแทน
ษาการแทนอธิ
อธิกการบดี
ารบดีมมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ((รศ.
รศ.ดร.บั
ดร.บัญญชา
ชา ขวั
ขวัญญยืยืนน))
วัวันนทีที่ ่ 26
26 กักันนยายน
ยายน พ.ศ.
พ.ศ. 255
25588
เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในนามของคณะผู้จัดงาน กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้
เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558” ใน
วันนี้
โครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกใน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน
2538 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณหน่วยงานราชการ ทั้งยังถือเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างจิตสานึกร่วมกันระหว่าง นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ร่วมแรงร่วมใจ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี สอดคล้อง
กับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ นี้เรื่อยมาจวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 20 โดย
มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในปีนี้ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งกิจกรรมนั้นประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้
ได้แก่ ต้นเหลืองเชียงราย ต้นประดู่ ต้นตาลโตนด และต้นยางนา ณ สวน 60 ปี มก. โดยผู้บริหาร บุคลากร และ
นิสิตกิจกรรมปลูกต้นนนทรี ประจารุ่น KU 75 ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3 โดยผู้บริหารร่วมกับผู้แทนนิสิต
กิจกรรมพัฒ นาพื้นที่ห น่ว ยงานและพื้นที่ส่ วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ร่วมกับบุคลากร และนิสิตคณะต่าง ๆ ด้วยการกวาดทาความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะและกิ่งไม้ ตามจุดต่าง
ๆ ประกอบด้วย
สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อาคารสารนิเทศ 50 ปี สวน 60 ปี มก. หอประวัติและสวนปาล์มประตู
งามวงศ์วาน 3 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ลานกิจกรรมและโดยรอบอาคารไอทีสแควร์ หอประชุมและศาลาหก
เหลี่ยม
ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดโครงการ “วันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558” ขอเรียนเชิญครับ
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คคากล่
ากล่าวพิ
าวพิธธีเีเปิปิดด ““วัวันนพัพัฒฒนาและปลู
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ไม้ มก.
มก. ประจ
ประจาปี
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25588””
นายกสภามหาวิ
นายกสภามหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ((รศ.ดร.วิ
รศ.ดร.วิโโรจ
รจ อิอิ่ม่มพิพิททักักษ์ษ์))
เรียน รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558 ในวันนี้
ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก า ร “วั น พั ฒ น า แ ล ะ ป ลู ก ต้ น ไ ม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นสิ่งที่ดี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสต่าง ๆ และยังเห็นความสาคัญในการให้ ผู้บริหาร นิสิต
บุคลากร ได้ร่ ว มแรงร่ ว มใจกัน พัฒ นาพื้น ที่และปลูกต้นไม้ภ ายในมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ มีความร่มรื่น
สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทน รองอธิการบดี รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี นิสิต บุคลากร คณะ สถาบัน สานัก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทาให้โครงการ“วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558” เกิดขึ้น
ในวันนี้ และ ขออานวยพรให้ทุกท่านจงประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ
บั ด นี้ ไ ด้ เ ว ล า อั น ส ม ค ว ร แ ล้ ว ผ ม ข อ เ ปิ ด โ ค ร ง ก า ร “วั น พั ฒ น า แ ล ะ ป ลู ก ต้ น ไ ม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558” ณ บัดนี้
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ผลการดาเนินงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558
วัน พัฒ นาและปลู กต้น ไม้มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2558 มหาวิทยาลั ยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26
,
กัน ยายน พ.ศ. 2558 เพื่อ ร่ ว มเฉลิ ม พระเกีย รติเ นื่องในวโรกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสานึกของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
การที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ และการบารุงรักษาต้นไม้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของความร่มรื่นของต้นไม้ ความสะอาดของอาคารและสถานที่
เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ซึ่งผู้บริหารและทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมดาเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 15,263 คน ประกอบด้วย
 นิสิต
จานวน 10,778 คน
 บุคลากร
จานวน 4,268 คน
 เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภายนอก ได้แก่ สานักการระบาย
น้า สานักงานเขตจตุจักร, เขตบางเขน, เทศบาลนครนนทบุรี จานวน 217 คน
 งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ รวมเป็นเงิน บาท ประกอบด้วย
 ส่วนกลาง (กองยานพาหนะฯ)
เป็นเงิน 355,530.25 บาท
 หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ฯลฯ
เป็นเงิน 1,880,573.75 บาท
หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการพัฒนาอาคาร
และสถานทีป่ ลูกต้นไม้ ดาเนินการกิจกรรม 7 ส. ตามรายละเอียด ดังนี้
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คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร มีผู้เข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 781 คน ประกอบด้วย นิสิต 473 คน คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 308 คน โดยใช้งบประมาณดาเนินการ เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ จัดเรียงอุปกรณ์ กาจัดวัสดุไม่จาเป็น ทาความสะอาดพื้น
อาคาร จัดเก็บขยะในคูน้า กาจัดวัชพืชข้ างแนวคูน้าโดยรอบคณะเกษตร และกาจัดขยะเกษตร การปลูกต้นไม้และ
การพัฒนาบริเวณ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาความสะอาดลานจอดรถเติมดิน -ปุ๋ยและกาจัดวัชพืชในกระถางปลูก พัฒนา
บริ เ วณโดยรอบอาคารวชิ ร านุ ส รณ์ อาคารคณะเกษตร อาคารจรั ด สุ น ทรสิ ง ห์ โรงเรื อ นเพาะช า โรงเรื อ น
เครื่องจักรกลการเกษตร ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณ กลุ่มอาคารและโรงเรือนต่าง ๆ ของภาควิชาในสังกัดคณะเกษตรทั้ง
9 ภาควิชา
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ และทาความสะอาดบริเวณโดยรอบของศูนย์และสถานีวิจัยสังกัด
คณะเกษตร 8 แห่ง ได้แก่ สถานีวิจัยทับกวาง พัฒนาและปลูกต้นไม้ที่สวนพรรณไม้หม่อมราชวงศ์ สถานีวิจัยเขาหิน
ซ้อน ปลูกพืชสมุนไพรถวายแม่ สถานีวิจัยดอยปุย ปลูกหญ้าออกัสตินที่ไหล่ทาง สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติสถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร และสถานีวิจัยลพบุรี
พัฒนาภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบ
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ารบดี
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คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริ
คณะบริหหารธุ
ารธุรรกิกิจจ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 610 คน ประกอบด้วย นิสิต จานวน 525 คน และบุคลากร
จานวน 85 คน ใช้งบประมาณ 74,054 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่
1. ทาความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบอาคารคณะฯ
2. ดาเนินกิจกรรม 7 ส. โดยการสะสาง ทาความสะอาดโต๊ะทางาน และเก็บเอกสารต่างๆ ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. จัดเก็บ ขนย้ายสิ่งของ ทาความสะอาดห้องสโมสรนิสิต
การพั
การพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณคณะฯ
วณคณะฯ
1. ปลูกต้นไม้ที่ระลึกวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจาปี 2558 ร่วมกับท่านรักษาการตาแหน่ง
อธิการบดีและคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
2. ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าอาคาร 4
3. ปลูกหญ้าบริเวณสนามด้านหลังอาคาร 4
4. พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร 4 และอาคาร 1
5. ตัดแต่งต้นไม้ที่สูงและเสาไฟฟ้า บริเวณด้านข้างอาคาร 1
6. จัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้ บริเวณอาคาร 2 อาคาร 3
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนและข้
และข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรขอความร่วมมือให้งดการเรียนการสอนทั้งมหาวิทยาลัย 1 วัน
เนื่องจากมีรถเยอะ การทางานไม่สะดวก และเป็นอันตราย

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะประมง
คณะประมง
คณะประมง มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 448 คน ประกอบด้วย นิสิต 372 คน และบุคลากร 76 คน ใช้
งบประมาณ เป็นเงิน 50,550 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และพั
และพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดห้องแล็บ และบริเวณโดยรอบอาคารสุภาพ
มงคลประสิทธิ์ บารุงรักษาต้นไม้รอบอาคาร ทาความสะอาดภายในตัวอาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารสัตว์น้า
และจั ด ระเบี ย บลานแปรรู ป ภาควิช าผลิ ต ภัณฑ์ประมง ทาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารภาควิช า
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ปลูกต้นไม้พรวนดินหน้าอาคาร และทาความสะอาดดาดฟ้าภาคการจัดการประมง อาคาร
เมฆบุญพราหมณ์ ปูหญ้าบริเวณด้านหน้าอาคาร และตัดแต่งต้นไม้โดยรอบอาคารวิท ย์ธารชลานุกิจ ถอนวัชพืช
และบารุงรักษาส่วนจัดแสดงพรรณไม้น้าโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงโดยรอบอาคารโชติสุวัตถิ ทาความ
สะอาดภายในภายนอกศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้าประดับ
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ปลูกต้นหญ้าแฝกจานวน 40,000 หน่อ เพื่อป้องกันการทรุดตัวของ
แนวขอบบ่อ 10 ไร่ บริเวณหน้าอาคารบุญอินทรัมพรรย์ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณข้างอาคารภาควิชาการจัดการประมง
ปลู กต้นไม้บ ริเวณริ มรั้ ว หลังอาคารจิ น ดาเทียมเมธ และเก็บพรรณไม้น้าในบ่อด้านหน้า ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้าประดับ
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อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุ
คณะมนุษษยศาสตร์
ยศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 745 คน ประกอบด้วย นิสิต จานวน 647 คน คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จานวน 98 คน โดยใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 67,604 บาท
(หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
กิกิจจกรรมพั
กรรมพัฒฒนาอาคารสถานที
นาอาคารสถานที่ ่ โดยรอบคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 – 4 โดยการทาความสะอาดบริเวณ
โดยรอบ เก็บขยะ เศษไม้ ใบไม้ ตัดกิ่งไม้ และเก็บขยะในบริเวณคูคลอง บริเวณอาคาร มนุษยศาสตร์ 1 และ อาคาร
มนุษยศาสตร์ 2
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มีการจัดเตรียมต้นไม้ประดับ และไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มร่มเงาให้แก่นิสิต บริเวณอาคาร
มนุษยศาสตร์ 1 2 และ 4
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนเสนอแนะ
เสนอแนะ
1. การกาหนดจุดทิ้งเศษขยะ กิ่งไม้ และใบไม้ เนื่องจากบางคณะ ทาให้การจราจรเกิดติดขัด รถ
เก็บขยะจอดบนถนน ซึ่งในแต่ละคณะใช้เวลานานกว่าจะหมด หากเป็นไปได้ ควรกาหนดจุด
ทิ้งที่ไม่กีดขวงทางจราจร
2. เนื่องจากคณะมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกับนิสิตที่มาร่วมกิจกรรม มีข้อเสนอแนะ
จากนิสิตว่า นัดมาร่วมกิจกรรมเช้าเกินไป
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คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 1,085 คน ประกอบด้วย นิสิต 955 คน และบุคลากร
130 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 86,837.50 บาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดภายในอาคารและบริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคาร ทาความสะอาดห้องผู้บริหาร สานักงานเลขานุการคณะ ห้องทางาน ห้องน้า ห้องสโมสรนิสิต โรง
อาหาร ห้องสมุด เรือนเพาะชา อาคารโดยรอบ พิพิธภัณฑ์ โถงทางเดิน หน้าสโมสรนิสิต ฯ และ ลานหน้าตึกวน
ศาสตร์ 60 ปี และดาเนินการจัดกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทางานของแต่ละหน่วยงาน และขุดลอกท่อรอบคณะวน
ศาสตร์
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะวนศาสตร์ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกเทียมคมกฤส ตัดแต่งกิ่งไม้รอบคณะวนศาสตร์และบริเวณสวนรวมพันธุ์ ลาน
หน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี ทาความสะอาดโต๊ะม้าหินบริเวณหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี ทาความสะอาดและกวาดใบไม้
บนหลังคาอาคารต่าง ๆ
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาหน่วยงาน และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบ้างตามสมควร
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คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิ
คณะวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒,๒๒๒ คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ จานวน ๗๘๗
คน ชั้น ปีที่ ๒-๔ จานวน ๑,๑๘๗ คน นิ สิตจานวน ๑,๙๗๔ คน และบุคลากร ๒๔๘ คน โดยใช้เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม
ดังนี้
กิกิจจกรรมพั
กรรมพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทุกภาควิชาและสานักงานเลขานุการคณะ ทาความสะอาดภายในอาคาร
และบริเวณโดยรอบอาคาร ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทางาน ห้องสานักงานธุรการ
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและพั
ละพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ทาการตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบให้สวยงาม ทาความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ
ลานจอดรถทุกลานในคณะ รอบๆ อาคารต่างๆ เรือนเพาะชา ขัดโต๊ะ ทาสี เก้าอี้ม้าหินรอบๆ คณะวิทยาศาสตร์
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ ควรให้นิสิตทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นกิจกรรมที่ดีทาให้บุคลากรและนิสิตมี
จิตสาธารณะ มีความเสียสละ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยากเห็นคณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด
สวยงาม ร่มรื่น ทาให้มีผู้มาร่วมแรงร่วมใจบาเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเป็นจานวนมาก มีความสัมพันธ์ที่ดีและ
สามัคคีกัน ควรมีป้ายจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน กองยานพาหนะเก็บขยะเร็วไป และควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ปีละ ๒ ครั้ง
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณ
คณะวิ
ะวิศศวกรรมศาสตร์
วกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 2,222 คน ประกอบด้วย นิสิต 1,500 คน คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 866 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมี
รายละเอียดของกิจกรรม ที่ดาเนินการ ดังนี้
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ปลูกต้นไม้บริเวณอาคาร 14 อาคาร 9 และปลูกต้นตาล
เป็นสัญญาลักษณ์ของคณะฯพัฒนาบริเวณอาคาร 1,2,5 ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบคณะฯ และเก็บขยะบริเวณตาม
ภาควิชา/หน่วยงาน
กิกิจจกรรมวั
กรรมวันน BBiigg CClleeaanniinngg DDaayy ทาความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบตามภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ
ทาความสะอาดพื้น ขัดพื้นอาคาร จัดเก็บเอกสาร คัดแยกวัสดุ อุปกรณ์ในสานักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ ควรมีอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิน และควรจัดกิจกรรม
นี้ทุกปี

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึ
คณะศึกกษาศาสตร์
ษาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 563 คน ประกอบด้วย นิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จานวน 441 คน คณาจารย์และบุคลากร จานวน 122 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,781.50
บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคา
นาอาคารและสถานที
รและสถานที่ ่ ทาความสะอาดโดยการเก็บขยะและเศษวัสดุบริเวณ
อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 ของคณะฯ และบริ เวณโดยรอบของคณะฯ ท าความสะอาดห้ อ งศู นย์ วัส ดุ
การศึก ษา ท าความสะอาดพื้ น ที่ ภ ายในอาคาร ทาสี เ ส้ น จราจรลานจอดรถอาคาร 1 ทาสี ผ นั ง ห้ องส านัก งาน
เลขานุการคณะฯ คัดแยกวัสดุและพัสดุที่เสื่อมคุณภาพเพื่อทาการจาหน่ายต่อไป
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ดาเนินการตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบคณะ ตักขยะมูลฝอย
ออกจากคูแนวโดยรอบ ดาเนินการเติมดิน-ปุ๋ยหมักชีวภาพแก่ต้นไม้กระถาง พร้อมตกแต่งสถานที่และจัดสวนไม้ประดับ
ป้ายคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 2 จุด
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาดและเป็นการส่งเสริมให้มีการทางานอย่างมีส่วนร่วมกันระหว่าง นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะฯ

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 756 คนประกอบด้วย นิสิต 694 คน คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 62 คน โดยใช้งบประมาณในการดาเนินงาน เป็นเงิน 70,863 บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบสาม
บาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่
1. ตัดแต่งต้นไม้ ฟื้นฟูสภาพต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ตลอดจนกาจัดวัชพืชที่เสื่อมโทรม ปลูกต้นไม้เพิ่ม และปลูก
ต้นไม้ทดแทน บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารคณะเศรษฐศาสตร์
2. ทาความสะอาด เก็บเศษขยะและเศษใบไม้บริเวณพื้นที่ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2
3. ทาความสะอาด ด้านหลังอาคาร 2 บริเวณที่จอดรถตู้คณะ
4. ทาความสะอาดบริเวณศาลาประชาสัมพันธ์ บริเวณลานแสดนนทรี บริเวณด้านข้างและด้านหน้า
ห้องสมุดพิทยากลงกรณ และบริเวณด้านข้างอาคาร 4
5. ทาความสะอาดศาลพระภูมิ ตกแต่ง ปรับปรุงต้นไม้บริเวณโดยรอบให้สวยงาม
6. ทาความสะอาดผนังกระจก ช่องแสง บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประตู หน้าต่าง บริเวณโดยรอบอาคาร
คณะเศรษฐศาสตร์ทุกอาคาร
7. ทาความสะอาดโต๊ะหินอ่อน โต๊ะไม้ ที่ใช้สาหรับนิสิตนั่งพักผ่อนและทากิจกรรม
8. ทาความสะอาดพื้นใต้อาคาร 5 บันไดทางขึ้นอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร
9. จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ และทาความสะอาดบริเวณสโมสรนิสิต และห้องกิจกรรมนิสิต

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั
คณะสถาปัตตยกรรมศาสตร์
ยกรรมศาสตร์ มีผู้ เข้าร่วมงานจานวน 300 คน ประกอบด้วยนิสิ ตปริญญาตรี โท เอก
จานวน 230 คน อาจารย์และบุคลากรจานวน 70 คน ใช้งบประมาณเป็นเงิน 23,900 บาท โดยมีรายละเอียดการ
ร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่
-

ทาความสะอาด เก็บขยะบริเวณโรงอาหาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าคณะและโถงไข่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานกลางคณะ
ทาความสะอาดห้องทางานของภาควิชา และสานักงานเลขานุการ
ทาความสะอาดบริเวณสโมสรนิสิต
ทาความสะอาดบริเวณหน้าร้านจิปาถะ
ทาความสะอาดสตูดิโอทุกชัน้ ปี
ทาระแนงไม้เลื้อยตามทางเดิน พร้อมลงเมล็ดพันธุ์
ทาความสะอาดห้องสมุด
ทาความสะอาดสวนดาดฟ้า

ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ความร่วมมือและให้ความสาคัญและ
ร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนไม่ได้มาตรงเวลานัดหมายและไม่เข้าร่วม
กิจกรรม จาเป็นที่จะต้องหามาตรการส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
2. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสั
คณะสัตตวแพทยศาสตร์
วแพทยศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน ๓๕๐ คน ประกอบด้วยบุคลากร ๗๐ คน และนิสิต ๒๘๐ คน
ใช้งบประมาณเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรมการพั
กรรมการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่
- กิจกรรม ๕ ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่
- การพัฒนาบริเวณ ทาความสะอาดพื้นที่ จัดเก็บพัสดุ ขุดลอกท่อระบายน้า บริเวณโดยรอบ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
บรมราชินีนาถอาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และพื้นที่โดยรอบ
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ทาความสะอาดพื้นที่ จัดเก็บพัส ดุ ขุดลอกท่อระบายน้า บริเวณ
โดยรอบอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา บรมราชินีนาถอาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และพื้นที่โดยรอบ

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะสังคมศาสตร์
คณะสั
คณะสังงคมศาสตร์
คมศาสตร์ มีผู้ร่วมงานจานวน 1,192 คน ประกอบด้วย นิสิต 1,122 คน และบุคลากร 70 คน
ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 71,950 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณโดยรอบ
อาคาร 1,2,3 และอาคาร 4 รวมทั้งทาความสะอาดคลองบริเวณด้านหลังอาคาร 2 คลองด้านหน้าอาคาร 4 และ
สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ด้วย
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ทาการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาบริเวณของคณะสังคมศาสตร์
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ นิสิตแต่ละภาควิชาควรร่วมมือในการจัดหาสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ของทุกชุมนุมให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรม 7 ส อย่างสมบูรณ์ และควรมีรางวัลในการจัดกิจกรรม
สาหรับนิสิตด้วย

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุ
คณะอุตตสาหกรรม
สาหกรรมเกษตร
เกษตร ผู้เข้าร่วมงาน จานวน 132 คน ประกอบด้วย นิสิตต่างชาติประจา จานวน 10 คน
นิสิตไทย ชั้นปีที่ 1-3 จานวน 43 คน และคณาจารย์และบุคลากร จานวน 79 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 44,122
บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการ
และการพัพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร 1 2 3 4 และ 5 และจัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบ
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ทาการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาบริเวณอาคาร อาคาร 1 2 3 อาคาร
แปรรูป อาคารกิจกรรมนิสิต ทางเชื่อมระหว่ าง อาคาร 5 และ โรงอาหารกลาง 2 บริเวณด้านหน้าอาคาร 5 และ
ป้ายคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานตามความเหมาะสม

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

14
14

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเ
คณะเทคนิ
ทคนิคคการสั
การสัตตวแพทย์
วแพทย์ มีผู้เข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 313 คน ประกอบด้วยนิสิต 275 คน คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 38 คน โดยใช้งบประมาณในการดาเนินงาน เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดเก็บกวาดและคัดแยกขยะบริเวณ
โดยรอบคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทาความสะอาดภายในอาคาร ห้องประชุม และบริเวณโดยรอบสนามบาสเก็ต
บอล ลอกท่อระบายน้าโดยรอบอาคาร และรอบสนามบาสเก็ตบอล ทาความสะอาดบ่อเลี้ยงปลาด้านข้างอาคาร
และบ่อน้าพุด้านหลังอาคาร
การปลู
การปลูกกต้ต้นไม้
นไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ทาการปลูกต้นไม้ทดแทนในสวนย่อมด้านหลังอาคาร ตัดหญ้ากาจัด
วัชพืช และตัดแต่งกิ่งต้นไม้หน้าบริเวณป้ายคณะ และบริเวณโดยรอบอาคาร
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ ควรเพิ่มจานวนรถเก็บขยะ หรือจานวนรอบในการมาเก็บขยะตามจุดทิ้ง
จะช่วยให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนกลางควรสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้บางส่วนตามความเหมาะสม

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

บัณฑิตวิทยาลัย
บับัณณฑิฑิตตวิวิททยาลั
ยาลัยย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 57 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร ใช้งบประมาณ
เป็นเงิน 23,524 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรมดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดภายในสานักงาน และบริเวณพื้นที่
ของหน่วยงาน คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับหน่วยงาน
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ บารุงรักษาต้นไม้ ตกแต่ง
พื้นที่สนามและตกแต่งสวนหย่อมภายในและภายนอกอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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16

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสิ
คณะสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม มีผู้เข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 186 คน ประกอบด้วย นิสิตจานวน 142 คน คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 44 คน โดยใช้งบประมาณในการดาเนินงานเป็นเงิน 30,325 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ของกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ และบริเวณรอบอาคารคณะสิ่งแวดล้อม ดาเนินงาน
มาตรฐานกิจกรรม ในแต่ละพื้นที่ของอาคารคณะสิ่งแวดล้อม ดาเนินการสารวจพัสดุที่ไม่จาเป็น จัดระเบียบ ทา
ความสะอาด ในห้องทางาน ห้องเรียน บริเวณที่รับประทานอาหาร และห้องน้า
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ตกแต่งพื้นที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร ปลูกต้นไม้ และบารุงรักษา
ต้นไม้ภายในคณะสิ่งแวดล้อม
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ เนื่องจากคณะสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่อยู่ไกล และขยะที่เกิดขึ้นต้องรวบรวมมายังจุดที่รถ
เก็บขยะของมหาวิทยาลัย จึงเสนอแนะให้มีรถมารับขยะยังบริเวณคณะเพื่อได้ปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
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สานักงานอธิการบดี
สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G ชั้น 7 ( กพร.มก. ) มีผู้เข้าร่วมงานจานวน 5 คน โดยมี
รายละเอียดของการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่
1. รวบรวม จัดเก็บ เอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และทาลายเอกสารที่ไม่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. สารวจ ตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้ดี
3. ดูแล ทาความสะอาดพื้นที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณให้สวยงาม

ชั้น G

before

ชั้น 7

after

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

18
18

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
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กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 50 คน ใช้งบประมาณเป็นเงิน จานวน 2,888 บาท
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาด จัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

19
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้
กองการเจ้าาหน้
หน้าาทีที่ ่ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน ๕๒ คน ใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการร่วม
กิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดบริเวณโต๊ะทางาน และสถานที่แวดล้อม
ของหน่วยงน ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหาเอกสาร และ
ทาลายเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
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กองกิจการนิสิต
กองกิ
กองกิจจการนิ
การนิสสิติต มีบุคลากรเข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 220 คน และนิสิตร่วมพัฒนาพื้นที่ หอพักของตนเอง
จานวน 15 อาคาร โดยใช้งบประมาณดาเนินงานทั้งสิ้น 77,500 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มี
รายละเอียดของกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิจกรรม 5 ส. และพัฒนาอาคารและสถานที่
-สานักงาน ทาความสะอาด จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณโต๊ะทางานของตนเอง
-พื้นที่ที่รับผิดชอบโดยกองกิจการนิสิต ทาความพื้นที่อาคาร จัดเก็บขยะในพื้นที่และในคูน้า
กาจัดวัชพืช และกาจัดขยะ
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาความสะอาด และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมใน
พื้นที่ หอพักชายและหอพักหญิงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ อุปกรณ์ในการดาเนินงานไม่เพียงพอ และควรเพิ่มจานวนรถเก็บขยะให้เพียงพอไม่ควรให้มีการ
ตกค้างในพื้นที่

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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ประจาปี
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กองคลัง
กองคลั
กองคลังง มีบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้กองคลัง จานวน
30,000 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดสถานที่ทางาน โต๊ะทางาน ตู้เก็บเอกสาร
โดยจัดเก็บเอกสารและคัดแยกเอกสารที่ต้องเก็บรักษา ที่ใช้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิงใน
การปฏิบัติงาน และบริเวณรอบนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 3
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ มหาวิทยาลัยฯ ควรรณณรงค์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่ วมโครงการและดาเนิน
กิจกรรม ๗ ส. เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง และควรสนับสนุนงบประมาณดาเนินการให้หน่วยงานตามความเหมาะสม

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 57 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ
การร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่
1. ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่บริเวณชั้น 7 รวมถึงทาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางานในส่วนที่
รับผิดชอบและพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารและดิจิตอล
ห้องน้าชาย – ห้องน้าหญิง เป็นต้น
2. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและตู้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการหยิบใช้และ
สืบค้นข้อมูลเดิมและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ตรวจสอบและแยกเอกสารที่ไม่ใช้งานและมีอายุงานเกิน 10 ปี เพื่อทาลาย และจาหน่าย
สสารวจและจ
ารวจและจาหน่
าหน่าายวั
ยวัสสดุดุ -- ครุ
ครุภภัณัณฑ์ฑ์
1. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพเพื่อที่จะได้ทาเรื่องจาหน่ายหรือซ่อมแซมต่อไป
2. ร่วมกันจัดสถานที่ทางานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องใช้สานักงานให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดเก็บมุมหนังสือของกองแผนงานโดยเก็บหนังสือเข้าตู้ให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทหนังสือ
เพื่อการค้นหาและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ จัดทาพื้นที่สีเขียว โดยการจัดหาต้นไม้มาประดับเพื่อสร้างความ
ร่มรื่น และสร้างบรรยากาศให้กับบุคลากรและช่วยกันดูแลต้นไม้ในหน่วยงานให้สดชื่น

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กองยานพาหนะอาคารและสถานที
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ่ ดาเนิ นงานพั ฒ นาและกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องของส่ ว นกลางภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงานจานวน 1,596 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 26 คน
บุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จานวน 397 คน และนิสิตคณะต่างๆ จานวน 956 คน เจ้าของ
รถจักรยานยนต์รับจ้างภายใน มก. จานวน 159 คน และบุคลากรที่ขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการภายนอก
จานวน 58 คน พร้อมเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการพัฒนาในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สานักระบายน้า
กรุงเทพมหานคร, สานักงานเขตจตุจักร, สานักงานเขตบางเขน, สานักงานเขตหลักสี่ และศูนย์เครื่องมือกล
สานักงานก่อสร้างและบูรณะ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ หั วฯ และเพื่อเป็ น การเสริ มสร้ างความสามัคคี และสร้างจิตส านึกร่ว มกันให้ กับ นิสิ ต บุคลากร ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใ นการประกอบกิ จ กรรมพั ฒ นา โดยให้ ทุ ก หน่ ว ยงานร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยฯให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ใช้งบประมาณ เป็นเงิน
355,530.25 บาท โดยมีรายละเอียดของการกิจกรรม ดังนี้
งานบริ
งานบริหหารและธุ
ารและธุรรการ
การ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 28 คน ปฏิบัติงานดังนี้
จัจัดดเตรี
เตรียยมอาหาร
มอาหาร และน้
และน้าดื
าดื่ม่ม มีการจัดเตรียมน้าดื่มให้กับบุคลากรและนิสิตที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง
จัจัดดเตรี
เตรียยมผลไม้
มผลไม้ มีการจัดเตรียมผลไม้สาหรับให้ผู้บริหารมอบให้บุคลากร และนิสิตของทุกหน่วยงานที่ร่ว มวัน
พัฒนา โดยจัดให้มียานพาหนะติดตามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อมอบผลไม้ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สาย
1 ติดตามนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ, รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิ ชาการ สาย 2 รักษาการแทนอธิการบดี,
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ (ผศ.ดร.อนุ
ชัย รามวรังกูร) , สาย 3 ติดตามรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาแทนผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกายภาพ (ผศ.ดร.ณัฎฐ พิชกรรม) นอกจากนั้น บุคลากรของบางงานยังดาเนินการพัฒนาหน่วยงาน
ได้แก่
งานอาคารและสถานที
งานอาคารและสถานที่ ่ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 28 คน จัดเก็บเอกสารและวัสดุภายในสานักงานของแต่ละ
หน่วยให้เป็นระเบียบ แยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์และจัดเก็บภายในห้องเก็บของให้เรียบร้อย เช็ดและทาความ
สะอาด โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆภายในอาคาร เก็บกวาดและทาความสะอาดบริเวณภายในอาคารให้
เรียบร้อย ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคาร ดายหญ้าบริเวณรอบอาคาร และเก็บกวาดเศษใบไม้และเศษขยะบริเวณ
รอบอาคาร
งานซ่
งานซ่ออมบ
มบารุ
ารุงง มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 41 คน ทาความสะอาด บริเวณอาคารงานซ่อมบารุง
ทาความสะอาด บริเวณอาคารกองยานพาหนะฯ (ด้านหลังหน่วยช่างยนต์ , หน่วยช่างเชื่อมโลหะ) ทาความ
สะอาด บริเวณอาคาร ศร. ๑ (ส่วนของโอเปอเรเตอร์ ร่วมกับงานอาคารฯ) เก็บเอกสารและวัสดุภายในสานักงาน
ภายในหน่วยงานซ่อมบารุง ห้องเก็บของให้เรียบร้อย จัดส่งอาหารและจัดเตรียมน้าดื่ม น้าแข็ง สาหรับบริการนิสิต
และบุคลากรที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
งานยานพาหนะ
งานยานพาหนะ มีบุคลากรร่วมกิจกรรม จานวน 39 คน ทาความสะอาด บริเวณที่จอดรถ ด้านหน้าของกอง
ยานพาหนะฯ ทาความสะอาดถนนหน้ากองยานพาหนะฯ และที่พักผู้โดยสารรถสวัสดิการ เก็บเอกสารและวัสดุ
ภายในสานักงาน งานยานพาหนะ ห้องเก็บของให้เรียบร้อย
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การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล กองยานพาหนะฯ ได้จัดเตรียมยานพาหนะไว้บริการ และ
เก็บขยะวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ดังนี้
- รถประจาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จานวน 12 คัน
- รถประจาเสบียงส่วนกลาง
จานวน 10 คัน
- รถบรรทุกและเครื่องจักรกล
จานวน 4 คัน
- รถรางรับผู้บริหารและนิสิต
จานวน 2 คัน
ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุก และรถเก็บ ขยะ มีรถราชการร่วมกิจกรรม
จานวน ๒0 คัน เพื่อประจารถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จากการพัฒนาฯ มีหน่วยงานดังนี้
- สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร จานวน 13 คัน
รถตรวจการณ์
1 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที่)
รถบรรทุกเทท้าย
4 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที)่
รถแบคโฮลล้อยาง
2 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที)่
- สานักงานเขตบางเขน
รถบรรทุกเทท้าย
1 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที)่
- สานักงานเขตจตุจักร
รถบรรทุกเทท้าย
6 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที)่
- เทศบาลนครนนทบุรี จานวน 6 คัน
รถบรรทุกเทท้าย
2 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที)่
รถอัดขยะ
2 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที)่
รถคีบขยะ (ขับเครนไฮดรอลิก) 1 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที่)
- บริษัท แคนดูคอนสตรั๊คชั่น จากัด
รถแบคโฮลตีนตะขาบ
1 คัน (พร้อมเจ้าหน้าที่)
ประสานงานกับหน่วยงานการเปิดสถานี บริการน้ามัน กรณีพิเศษ มีบุคลากรประจาหน้าลาน และ
พนักงานบัญชี จานวน ๕ คน คอยอานวยความสะดวกบริการเติมน้ามันเชื้อเพลิงกับยานพาหนะที่ดาเนินกิจกรรม
งานสวนและรั
งานสวนและรักกษาความสะอาด
ษาความสะอาด มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 71 คน ดาเนินการจัดเตรียมต้นตาล จานวน 4 ต้น
ต้นประดู่ จานวน 10 ต้น ต้นเหลืองเชียงราย จานวน 10 ต้น และต้นนนทรีประจารุ่น KU 75 จานวน 1 ต้น การ
จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ พิธีปลูกต้นไม้บริเวณสวน60 ปี มก. รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตรใช้สาหรับร่วมพัฒนาส่วนกลาง จานวน 6 จุด และจัดบุคลากรร่วมพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางรวมทั้งจัดเก็บยะ
ประจาจุดพัฒนา
การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและการ
รักษาความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
การปลูกต้นไม้ การเตรียมต้นไม้สาหรับให้ผู้บริหารและนิสิตปลูก
การจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ให้บริการจัดเก็บขยะบริเวณจุดทิ้งขยะที่กาหนด
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุก และรถเก็บขยะ
จัดเตรียมอาหาร น้าดื่ม ให้กับบุคลากรและนิสิตที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง
จัดเตรียมผลไม้ สาหรับให้ผู้บริหารมอบให้บุคลากร นิสิตของทุกหน่วยงานที่ร่วมงาน
การพั
การพัฒฒนาอาคารสถานที
นาอาคารสถานที่พ่พื้นื้นทีที่ส่ส่ว่วนกลาง
นกลาง 66 จุจุดด พัฒนาพื้นที่ส่วนกลางในการรักษาความสะอาดและพัฒนา
บริเวณ กวาดทาความสะอาดขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ บารุงรักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ กาจัดวัชพืชจอกแหน เศษขยะตามคู
คลอง ภายในวิทยาเขตบางเขน และเก็บขยะใส่รถบรรทุกนาไปทิ้งจุดทิ้งขยะซอยพหลโยธิน 45 โดยแบ่งออกเป็น 7
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จุด ดังนี้
1. บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณฯ และบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
124 คน ดังนี้
 นิสิต 120 คน (คณะเกษตร 70 คน คณะวิทยาสาสตร์ 50 คน และรุ่นพี่ควบคุม 20 คน)
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
2. บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยรอบ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 154 คน ดังนี้
 นิสิต 130 คน (คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ 50 คน ,คณะประมง 50 คน,คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 15 คน,คณะสิ่งแวดล้อม 15 คนและรุ่นพี่ควบคุม 20 คน)
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
3. บริเวณหน้าสวน 60 ปี มก. มีผู้เข้าร่วมงานจานวน 124 คน ดังนี้
 นิสิต 120 คน (คณะสัตวแพทย์ฯ 30 คน คณะเทคนิคสัตวฯ 20 คน คณะวนศาสตร์ 70 คน
และรุ่นพี่ควบคุม 20 คน)
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
4. บริเวณหอประวัติ และสวนปาล์ม ประตู 3 มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 144 คนดังนี้
 นิสิต 120 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 90 คน คณะศึกษาศาสตร์ 30 คน และรุ่นพี่ควบคุม 20 คน)
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
5. บริเวณอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ลานกิจกรรม และโดยรอบอาคารไอที สแควร์ มีผู้เข้าร่วมงาน
จานวน 134 คน ดังนี้
 นิสิต 120 คน (คณะมนุษยศาสตร์ 60 คน คณะสังคมสาสตร์ 60 คน และรุ่นพี่
ควบคุม 10 คน)
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
6. บริเวณหอประชุม และศาลาหกเหลี่ยม มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 124 คน ดังนี้
 นิสิต 100 คน (คณะเศรษฐศาสตร์ 50 คน คณะบริหารธุรกิจ 50 คน และรุ่นพี่ควบคุม 20 คน)
 เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด 3 คน
 เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ การเตรียมต้นไม้สาหรับให้ผู้บริหารและนิสิตปลูก
 พิธีเปิด ณ สวน60 ปี มก. ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดี ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร ร่วมปลูกต้นตาล จานวน 4 ต้น ต้นเหลืองเชียงราย จานวน 10 ต้น ต้นประดู่
จานวน 10 ต้น และต้นนนทรีประจารุ่น KU 75 จานวน 1 ต้น ที่บริเวณศูนย์เรียนรวม 3
การจั
การจัดดเตรี
เตรียยมอุ
มอุปปกรณ์
กรณ์เเครื
ครื่อ่องมื
งมืออ ที่ใช้ในวันพัฒนาฯ สาหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ ส่วนกลาง
จานวน 6 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาดจานวน 71 คน
งานรั
งานรักกษาความปลอดภั
ษาความปลอดภัยย มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 104 คน ร่วมพัฒนาส่วนกลางประจารถบรรทุกเก็บขยะและ
ประจาจุดพัฒนา ทาความสะอาดบริเวณลานจอดรถ อานวยความสะดวกด้านจราจร ดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการภายในอาคารส่วนกลาง และควบคุมดูแลและจัดกาลังเจ้าของรถจักรยานยนต์รับจ้างจานวน 100 คน ร่วม
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จัดเก็บขยะบริเวณพื้นที่พัฒนาที่มีการร้องขอ ภายใน มก.
งานบ
งานบารุ
ารุงงอาคารกิ
อาคารกิจจการนิ
การนิสสิติต มีผู้ร่วมงานจานวน 17 คน จัดผลไม้เยี่ยมตามหน่วยงานต่างๆ
งานบริ
งานบริหหารกลุ
ารกลุ่ม่มงานอาคารพิ
งานอาคารพิเเศษ
ศษ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 67 คน
พัพัฒฒนาอาคารสถานที
นาอาคารสถานที่ ่ ดัดังงนีนี้ ้ 1. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทาความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ห้อง
สานักงาน ทาความสะอาดใต้ถุนอาคารและห้องลิฟต์ เก็บขยะภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร
2. อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี ท าความสะอาดห้ อ งส านั ก งานของอาคาร, ฟิ ล เตอร์ , ห้ อ งระบบ
เครื่องปรับอากาศ, ห้อง Gen ของระบบไฟฟ้าสารอง, ห้องควบคุมและล้างพื้นที่จอดรถทางขึ้นลิฟต์
3. อาคารสวัสดิการ มก. ทาความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ห้องสานักงาน ทาความสะอาดบันไดทางขึ้น ลงของอาคาร และเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารฯ
4. อาคารจอดรถบางเขน ทาความสะอาดห้องสานักงาน และบริเวณลานจอดรถ
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ทาความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสานักงาน เก็บขยะบริเวณ
โดยรอบอาคาร ทาความสะอาดบริเวณห้องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่ด้านหน้าของอาคาร,
ภายในลิฟต์/พื้นที่หน้าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
6. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ทาความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสานักงาน เก็บขยะบริเวณ
โดยรอบอาคาร ทาความสะอาดบริเวณห้องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่ด้านหน้าของอาคาร,
ภายในลิฟต์/พื้นที่หน้าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
7. อาคารจอดรถบางเขน ทาความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสานักงาน เก็บขยะบริเวณโดยรอบ
อาคาร ทาความสะอาดบริเวณห้องควบคุมระบบของอาคาร , ลานจอดรถพื้นที่ด้านหน้าของอาคาร, ภายในลิฟต์/
พื้นที่หน้าลิฟต์, บันไดหนีไฟ และล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตอาคารจอดรถบางเขน ทาความสะอาด/จัดเก็บอุปกรณ์ภายในสานักงาน
เก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคาร
การปลู
การปลูกกและบ
และบารุ
ารุงงต้ต้นนไม้
ไม้ 1. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคาร พรวนดิน /
ใส่ปุ๋ยต้นไม้และกาจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคาร
2. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณโดยรอบของอาคาร ตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม และพรวนดินรด
น้าต้นไม้
3. อาคารสวัสดิการ มก. ใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณอาคาร พรวนดินรดน้าต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณอาคาร และตัด
แต่งกิ่งไม้
4. อาคารจอดรถบางเขน ตัดแต่งกิ่งไม้ใบไม้บริเวณอาคาร และใส่ปุ๋ยต้นไม้
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณอาคารฯ ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดิน
ต้นไม้
6. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณอาคารฯ ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดิน
ต้นไม้
7. อาคารจอดรถบางเขน ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณอาคารฯ ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดินต้นไม้
8. อาคารจอดรถวิภาวีรังสิต ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณอาคารฯ ตัดหญ้ารอบอาคารและใส่ปุ๋ย / พรวนดิน
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กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิ
กองวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธ์ธ์ มีผู้เข้าร่วมงานจานวน 30 คน โดยมีรายละเอียดของการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ การพัฒนาอาคารสถานที่ทางาน ทาความสะอาดภายใน
อาคารและบริเวณพื้นที่ทางานของแต่ละบุคคล โดยจัดเก็บโต๊ะทางานให้เป็นระเบียบ เก็บเอกสารที่ มิได้ใช้งานแล้ว
และนาไปทาลาย จัดเก็บทาลายวัสดุและอุปกรณ์สานักงานที่เสื่อมสภาพ ชารุด และไม่จาเป็นต้องใช้งาน
แล้ว

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

29
29

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สถานพยาบาล
สถานพยาบาล
สถานพยาบาล มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 37 คน ประกอบด้วยบุคลากรของสถานพยาบาล จานวน 37 คน
ใช้งบประมาณเป็นเงิน 25,000 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ได้ดาเนินการทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึง
การทาความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องใช้สานักงาน ของแต่ละฝ่าย รวม 5 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายการพยาบาล
3. ฝ่ายการแพทย์
4. ฝ่ายเภสัชกรรม
5. ฝ่ายทันตกรรม
และทางฝ่ายบริหารได้ดาเนินการขัดล้างพื้นทางเดินเชื่อมสองอาคาร
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สานักงานกฎหมาย
สสานั
านักกกฎหมาย
กฎหมาย มีผู้ เข้าร่ วมงาน จ านวน 10 คน โดยบุคลากรทุกคนช่ว ยกันทาความสะอาด ภายใต้
กิจกรรม ๗ ส. เพื่อความสะอาด ปลอดภัย เพิ่มเนื้อที่ ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด แยกเอกสารการดาเนินการทาง
คดีใส่กล่องกระดาษเพื่อง่ายต่อการค้นหา ทาลายเอกสารกรณีเป็นเอกสารลับ และเอกสารที่ไม่เป็นความลับจะใช้
เป็นกระดาษสองหน้า เป็นการประหยัดทรัพยากรอีกทางหนึ่งของสานักงานกฎหมาย

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

31
31

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สานักงานทรัพย์สิน
สสานั
านักกงานทรั
งานทรัพพย์ย์สสินิน ทรัพย์สิน มีผู้เข้าร่วมงานจานวน 43 คน ประกอบด้วย บุคลากรสานักงานทรัพย์สิน
จานวน 22 คน บุคคลากรโรงอาหารกลาง มก. จานวน 21 คน ใช้งบประมาณเป็นเงิน 13,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. กา
การพั
รพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ จัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ภายในสานักงาน พร้อมทั้ง
เก็บกวาดใบไม้จัดเก็บสิ่งปฏิกูล ล้างทาความสะอาดพื้นและบันได ด้านหน้าอาคารวิทยพัฒนา ทาความสะอาด
บริเวณโรงล้างภาชนะ รางระบายน้า โถงนั่งรับประทานอาหารโรงอาหารกลาง มก. และอาคารที่พักอาศัยบุคลากร
ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 และ 2
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ตัดแต่งไม้ประดับและปรับปรุงพื้นปูอิฐตัวหนอนบริเวณด้านข้างอาคาร
วิทยพัฒนา ปลูกซ่อมแซมไม้ประดับบริเวณด้านหน้าและรอบอาคารห้องโถงโรงอาหารกลาง 1 จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใน
ท่อระบายน้าบริเวณโรงอาหารกลาง 2 ปลูกซ่อมแซมตัดแต่งไม้ประดับบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอย
พหลโยธิน 45 หลังที่ 1 และ 2
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมในวันพัฒนา มก. โดยการจัดประกวดหน่วยงานที่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษาพื้นที่บริเวณหน่วยงานของตนเองเป็นอย่างดี เพื่อเป็นหน่วยงานตัวอย่าง
เป็นการจูงใจให้หน่วยงานเห็นความสาคัญ และให้ความร่วมมือกับวันพัฒนา มก. มากยิ่งขึ้น
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อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
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สานักงานตรวจสอบภายใน
สสำนั
ำนักกงำนตรวจสอบภำยใน
งำนตรวจสอบภำยใน มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ สานักงานตรวจสอบ
ภายใน มก. ประจาปี 2558” จานวน 13 คน โดยใช้งบประมาณดาเนินงาน เป็นเงินจานวน 890 บาท (แปดร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ บุ คลากรทุ ก คนร่ว มกั น ทาความสะอาดส านั กงาน
ตรวจสอบภายในและห้องประชุม ฯลฯ รวมถึงการคัดแยกสะสางเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน จัดเก็บเอกสาร หนังสือ
ระเบียบต่าง ๆ เข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล จัดเก็บ
เครื่ องมือ อุป กรณ์และครุ ภัณฑ์ที่ช ารุ ดเสื่อมสภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ส อยของส านักงานตรวจสอบฯ ช่ว ยสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทางาน
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ให้บุคลากร
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อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
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สานักทะเบียนและประมวลผล
สสานั
านักกทะเบี
ทะเบียยนและประมวลผล
นและประมวลผล มีผู้เข้าร่วมงานจานวนทั้งสิ้น 114 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 6 คน และ
บุคลากร 108 คน โดยใช้งบประมาณในการดาเนินงาน เป็นเงิน 64,375 คน (หกหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้า)
ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ เก็บขยะ ทาความสะอาดบริเวณใต้อาคารระพีสาคริก
จัดเรียงโต๊ะ เก้ าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ บริ เวณด้านหน้าห้องสาหรับผู้ มาติดต่องานทะเบียนด้านล่าง พร้อมทั้งจัด
บริเวณสาหรับทิ้งขยะให้เพียงพอบริเวณด้านล่างของอาคารระพีสาคริก
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เปลี่ยนกระถางต้นไม้
ใส่ปุ่ยเติมดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ รวมไปถึงการทาความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบอาคารระพีสาคริก ตามที่ได้กาหนดพื้นที่ทา
ความสะอาดไว้ ได้แก่ พื้นที่บริเวณลานเต้นแอโรบิค พื้นที่จอดรถของหน่วยงาน บริเวณด้านอาคารระพีสาคริก ลาน
กิจกรรมสาหรับนิสิต ลานจอดรถของบุคลากรและผู้มาติดต่ออาคารระพี สาคริก และบริเวณรอบสระน้าหลังอาคาร
ระพีสาคริก
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ ขาดอุปกรณ์ในการช่วยทาความสะอาด เช่น ถุงมือ ที่คีบขยะในบริเวณที่ไม่สามารถ
ใช้ไม้กวาดได้เสี่ยงต่อการถูกของมีคมหรือสิ่งสกปรกในดิน หญ้า บาดมือ
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สานักบริการคอมพิวเตอร์
สสานั
านักกบริ
บริกการคอมพิ
ารคอมพิววเตอร์
เตอร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 65 คน ใช้งบประมาณดาเนินการ 18,095 บาท โดยมี
รายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ในระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2558 บริเวณโต๊ะ
ทางาน และพื้นที่ส่วนกลาง ของอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ คัดแยกของใช้ (จัดเก็บให้เรียบร้อยสวยงาม) และ
จากัดของที่ไม่ใช้
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ตัดแต่งสวน “OCS Garden” ปลูก
ต้นไม้รอบป้ายชื่ออาคาร บารุงรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ย เติมดิน กวาดใบไม้ ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด
จัดเก็บขยะบริเวณรอบอาคาร กาจัดวัชพืชแนวคูน้าด้านข้าง
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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
สสานั
านักกส่ส่งงเสริ
เสริมมและฝึ
และฝึกกอบรม
อบรม มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน ๗๒ คน ประกอบด้วย บุคลากรสานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมและสถานีวิทยุ ม.ก. ใช้งบประมาณ ๓๔,๒๕๒ บาท ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. การพั
การพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่แ่และตั
ละตัดดแต่
แต่งงต้ต้นนไม้
ไม้ อาคารพนม สมิตานนท์ (อาคาร ๑)
จัดเรียงอุปกรณ์และกาจัดวัสดุที่ไม่จาเป็น ทาความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร บริเวณลานจอดรถสนาม จัดเก็บขยะใน
คูคลอง และกาจัดขยะโดยรอบพื้นที่รอบอาคาร
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ
๑. เป็นกิจกรรมที่ดีทาให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร เป็นผลให้เกิดความสะอาดสวยงาม
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อชักจูงให้บุคลากรร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น
๓. ควรสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานบ้างตามความเหมาะสม
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สานักหอสมุด
สสานั
านักกหอสมุ
หอสมุดด มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 252 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสานักหอสมุด จานวน
95 คน คณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิศวกรรมพลังงาน จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่บริษัททาความสะอาด จานวน 10
คน เจ้าหน้ าที่บ ริ ษัทดูแลสวน จ านวน 15 คน นิสิ ตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จานวน 100 คน และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มก. จานวน 30 คน ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 24,791บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 สส และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถาน
นาอาคารและสถานทีที่ ่ กิจกรรมสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรม 7 ส
บริเวณพื้นที่ให้บริการและสานักงาน ณ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และอาคารหอประวัติ
มก. โดยคัดแยกและสะสางเอกสารและวัสดุที่สิ้นสุดการใช้งาน ทาความสะอาดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ จัดเก็บ
สิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนา
นา ปลูกต้นผกากรอง ทาน้ามันเสา บริเวณหน้าอาคารช่วงเกษตรศิลปการ ตัด
แต่งต้นไม้ เพิ่มดินและปรับปรุงสวนกรวด บริเวณห้องสมุดในสวน ปลูกผักเพิ่ม ได้แก่ ผักชีล้อม บัวดิน ตัดแต่งและ
ปรับปรุงผักสวนครัว ณ สวนชั้น 2 และบริเวณศาลาชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ลอกท่อน้าทิ้ง ถอนต้นหญ้ า
ตกแต่งพุ่มไม้ กวาดเก็บใบไม้ และทาความสะอาดและเก็บขยะ รอบอาคารหอประวัติ มก.
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนและข้
และข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและบุคลากร
และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กร
และขอให้มีการแจ้งรายละเอียดในส่วนของจานวนและเวลาที่นิสิตจะมาร่วมกิจกรรมแก่ส่วนงาน
ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและมอบหมายกิจกรรมพัฒนาให้แก่นิสิต

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

37
37

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สานักการกีฬา
สสานั
านักกการกี
การกีฬฬาา มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 64 คน ร่วมกิจกรรม ใช้งบประมาณจานวน 18,400 บาท โดยมี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 สส บุคลากรสานักการกีฬา ได้ช่วยกันทาความสะอาด ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในสานักงาน เป็น
การจัดระเบียบและทาความสะอาดโต๊ะทางานของตนเอง และได้ต้อนรับผู้บริหารที่เดินทางมามอบทั้งอาหารและ
เครื่องดื่มในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเสรีไตรรัตน์ สานักการกีฬา

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

38
38

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สานักงานประกันคุณภาพ
สสานั
านักกประกั
ประกันนคุคุณณภาพ
ภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ โดยใช้งบประมาณในการดาเนินงาน เป็นเงิน 6,936.00 บาท
(หกพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ บุคลากรช่วยกันทาความสะอาดพื้นที่บริเวณโต๊ะทางาน
และบริเวณส่วนรวมของสานักงาน โดยการจัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและ
สืบค้นข้อมูล เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทางาน
ก่อน
หลัง

ก่อน

หลัง

ก่อน

หลัง

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

39
39

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบั
สถาบันนวิวิจจั ยั ยและพั
และพัฒฒนาแ
นาแห่ห่งงมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ มีผู้ บริห ารและบุคลากรส านักงาน
เลขานุการสวพ.มก. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และฝ่ายสารสนเทศ
งานวิจัย เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จานวน 44 คน โดยใช้เงินรายได้เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจานวนเงิน 9,784 บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารสถานที
นาอาคารสถานที่ ่ ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคารสุวรรณวาจก
กสิกิจ เก็บกวาดใบไม้รอบอาคาร ตกแต่งต้นไม้และสนามหญ้า ทาความสะอาดบริเวณถนน ลานจอดรถ
พัฒนาพื้นที่ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จานวน 3 ชั้น โดยทาความสะอาดห้องทางานของแต่ละ
หน่วยงาน/แต่ละฝ่าย ดาเนินการเช็ดกระจก ประตู หน้าต่าง กวาดหยากไย่ ถูพื้น ทาความสะอาดห้อง
ผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน และห้องครัวสารวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ในสานักงาน เพื่อขจัด
สิ่งที่ไม่จาเป็นต้องใช้ สะสางเอกสาร ตลอดจนจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาความสะอาด
ครุภัณฑ์ สานักงาน และการตกแต่งสถานที่ให้ มีบรรยากาศร่มรื่นน่าปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ดาเนินการ
บันทึกภาพถ่ายก่อนทากิจกรรม 5 ส. และหลังจากทากิจกรรม 5 ส. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติเป็นนิสัยและมี
วินัยในการทางานยิ่งขึ้น
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ใน
การเยี่ยมชมให้กาลังใจและมอบผลไม้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ณ อาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจ และ ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้หน่วยงานบ้าง ตามความเหมาะสม

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

40
40

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบั
สถาบันนค้ค้นนคว้
คว้าาและพั
และพัฒฒนาผลิ
นาผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ออาหาร
าหาร มีบุคลากรเข้าร่วม จานวน 224 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็น
เงิน 16,822.-บาท โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรมและการพั
กรรมและการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่
- ทาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร/สถานที่ทางานของบุคลากรของแต่ละฝ่าย/ศูนย์/โรงงาน เพื่อให้สะอาด
และสะดวกในการทางาน
- ท าความสะอาดบริ เ วณพื้ น ที่ ภ ายนอกอาคาร ท่ อ ระบายน้ ารอบโรงงาน 1, 2 และห้ อ งครั ว /
ห้องจัดเลี้ยง/ห้องจาหน่ายอาหารของห้องอาหารสหโภชน์ เพื่อให้สะอาด
- ท าความสะอาดพื้ น ที่ห้ อ งเก็ บ ของ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ห้ อ งประชุ ม ฯ และอุ ป กรณ์ ต่ างๆ เช่ น ตู้ เ ย็ น
ตู้แช่แข็ง ฯลฯ ตามฝ่าย/ศูนย์ เพื่อให้สะอาด และการประหยัดพลังงาน
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกาจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

41
41

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
เทคโนโลยี

ศูศูนนย์ย์นนานาชาติ
านาชาติสสิริรินินธรฯ
ธรฯ มีผู้เข้าร่วมงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ”
จานวน 5 คน โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 ส.ส. และการพั
และการพัฒฒนาอาคารและสถานที
นาอาคารและสถานที่ ่ ทาความสะอาดภายในอาคารบริเวณชั้น 5 ประกอบด้วย
ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์ น านาชาติ สิ ริ น ธรฯ ห้ อ งท างานและห้ อ งประชุ ม รั ก ษาการรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษ
สานักงานเลขานุการศูนย์ฯ จัดเก็บครุภัณฑ์/วัสดุและจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่ เก็บขยะ
การปลู
การปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงสวนบริเวณสวนจัดเลี้ยงกลางแจ้ง โดยการ
ลงดินตามกระถางต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ล้างพื้นและขัดพื้น

ก่อนทำ

หลังทำ

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

42
42

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร
สถาบั
สถาบันนผลิ
ผลิตตผลเกษตรฯ
ผลเกษตรฯ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 85 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันฯ 15 ท่าน และ
บุ คลากร 70 ท่าน ใช้งบประมาณเป็ น เงิน 12,170 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บบาทถ้ว น) โดยมี
รายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 สส และการพั
และการพัฒฒนาอาคารสถานที
นาอาคารสถานที่ ่ ทาความสะอาดโดยการจัดเก็บขยะในบริเวณอาคารปฏิบัติการ
วิจัยกลาง ด้านหลังอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 และโรงงานต้นแบบ
การตั
การตัดดต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และปรับปรุงสวนหย่อมโดยการโรยหินประดับ
รวมถึง ทาความสะอาดบริ เวณหน้าอาคารปฏิบัติการวิจัยกลางและบริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
โรงงานต้นแบบ และด้านหลังอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบประมาณ หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

43
43

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร้ร้าานค้
นค้าาสหกรณ์
สหกรณ์มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ใช้
งบประมาณเป็นเงิน 640 บาท (หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 สส และการพั
และการพัฒฒนาอาคารสถานที
นาอาคารสถานที่ ่ จัดเรียงอุปกรณ์และกาจัดวัสดุที่ไม่จาเป็น ทาความสะอาดพื้น
อาคารและบริเวณโดยรอบของร้านสหกรณ์ฯ
การตั
การตัดดต้ต้นนไม้
ไม้แและการพั
ละการพัฒฒนาบริ
นาบริเเวณ
วณ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ทาความสะอาดลานจอดรถเติมดิน-ปุ๋ย และกาจัด
วัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารบริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการวิจัยกลางและบริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
โรงงานต้นแบบ และด้านหลังอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ ขอขอบคุณกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่อานวยความสะดวกในการขน
ย้ายสิ่งของ วัสดุที่ไม่จาเป็น และขยะ
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สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
สภาข้
สภาข้าาราชการ
ราชการ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รวม ๒ คน มี ร ายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่
ดาเนินการ ดังนี้
กิกิจจกรรม
กรรม 77 สส และการพั
และการพัฒฒนาอาคาร
นาอาคาร จัดสถานที่ทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการคัดแยกสิ่งของ และ
เอกสารทางราชการที่เป็นความลับที่ต้องใช้วิธีทาลายด้วยเครื่องย่อยกระดาษ จัดระเบียบและทาความสะอาดโต๊ะ
ทางานของตนเอง จัดโต๊ะสาหรับการประชุมของกรรมการสภาข้าราชการ และพัฒนาบริเวณโดยรอบในสานักงาน
ข้ข้ออคิคิดดเห็
เห็นนข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ ควรมีการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไป เพื่อคัดแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ออกไป
จ า ก โ ต๊ ะ ท า ง า น ส า นั ก ง า น ส ะ อ า ด ขึ้ น แ ล ะ มี ก า ร จั ด ต ก แ ต่ ง ส ถ า น ที่ ใ ห้ มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม ยิ่ ง ขึ้ น

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี

45
45

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

รายนามผู้สนับสนุน
การดาเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2557 ได้รับการสนับสนุน รถบรรทุก รถขุ ด
รถขยะแบบอัด ข้าวโพด และผลไม้ จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 คณะเกษตร สนับสนุนข้าวโพดจานวน 1,500 ฝัก

 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม สนับสนุนนมสด จานวน 1,500 ถุง

 สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร จานวน 13 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้แก่ รถตรวจการณ์ 1 คัน
รถบรรทุกเทท้าย 4 คัน รถแบคโฮลล้อยาง 2 คัน

 สานักงานเขตบางเขน รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่

 สานักงานเขตจตุจักร รถบรรทุกเทท้าย 6 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่

 เทศบาลนครนนทบุรี จานวน 6 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน รถอัดขยะ2 คัน รถคีบ
ขยะ (ขับเครนไฮดรอลิก) 1 คัน บริษัท แคนดูคอนสตรั๊คชั่น จากัด รถแบคโฮลตีนตะขาบ1 คัน

 สถานีบริการน้ามันสวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร ให้ความร่วมมือเปิดบริการจาหน่าย น้ามัน ในวัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้ ในวันที่ 26 กันยายน 2558 จานวน 5 คน

 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด สนับสนุนเงินจานวน 3,000 บาท

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนเงินจานวน 20,000 บาท

 KU HOME สนับสนุนเงินจานวน 2,000

 สานักส่งเสริมจัดอาหารกลางวันสาหรับผู้บริหาร

 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ภาพกิจกรรม

 นอกจากนั้นบริจาคผ่านหน่วยงาน คณะ / สานัก / สถาบัน โดยตรง
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
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งานอธิกการบดี
ารบดี

46
46

วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะภาพรวม
การดาเนินโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2558 หน่วยงานต่าง ๆ มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้นามาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการฯ ในปีต่อไป
ดังนี้

 มหาวิทยาลัยควรขอความร่วมมือให้งดการเรียนการสอนทั้งมหาวิทยาลัย 1 วัน เนื่องจากมีรถเยอะ
การทางานไม่สะดวก และเป็นอันตราย

 ควรประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับ เนื่องจากเมื่อมีการเรียนการสอนผู้มาเรียนนารถยนต์ เข้า
มาจอดรอบบริเวณอาคารที่ทาการพัฒ นา ทาให้พื้นที่บางส่วนไม่สามารถทาการพัฒนาได้ อีกทั้งบุคลากรบางส่วน
ต้องไปปฏิบัติหน้าที่บริการและทาการสอน ทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาหน่วยงาน เช่น ถุงมือ ที่คีบขยะในบริเวณที่ไม่
สามารถใช้ไม้กวาดได้เสี่ยงต่อการถูกของมีคมหรือสิ่งสกปรกในดิน หญ้า บาดมือ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายบ้างตาม
สมควร

ควรให้นิสิตทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นกิจกรรมที่ดีทาให้บุคลากรและนิสิตมีจิตสาธารณะ มี
ความเสียสละ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยากเห็นคณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น
ทาให้มีผู้มาร่วมแรงร่วมใจบาเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเป็นจานวนมาก มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกัน ควรมีป้าย
จุดทิ้งขยะที่ชัดเจน กองยานพาหนะเก็บขยะเร็วไป และควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ปีละ ๒ ครั้ง

 ควรมีอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิน และควรจัดกิจกรรมนี้ทุกปี

 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการทางานอย่างมีส่วนร่วมกันระหว่าง นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะฯ

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ความร่วมมือและให้ความสาคัญ
และร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนไม่ได้มาตรงเวลานัดหมายและไม่เข้าร่วม
กิจกรรม จาเป็นที่จะต้องหามาตรการส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป

 นิสิตแต่ละภาควิชาควรร่วมมือในการจัดหาสถานที่เก็ บวัสดุอุปกรณ์ของทุกชุมนุมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรม 7 ส อย่างสมบูรณ์ และควรมีรางวัลในการจัดกิจกรรมสาหรับนิสิตด้วย

 ควรเพิ่มจานวนรถเก็บขยะ ไม่ควรให้มีขยะตกค้างในพื้นที่หรือจานวนรอบในการมาเก็บขยะตามจุด
ทิ้ง จะช่วยให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนกลางควรสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้บางส่วนตามความเหมาะสม

 เนื่องจากคณะสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่อยู่ไกล และขยะที่เกิดขึ้นต้องรวบรวมมายังจุดที่รถเก็บขยะของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอแนะให้มีรถมารับขยะยังบริเวณคณะเพื่อได้ปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น

 มหาวิทยาลัยฯ ควรรณณรงค์ให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและดาเนินกิจกรรม ๗ ส. เป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง และควรสนับสนุนงบประมาณดาเนินการให้หน่วยงานตามความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกิจกรรมในวันพัฒนา มก. โดยการจัดประกวดหน่วยงานที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและดูแลรักษาพื้นที่บริเวณหน่วยงานของตนเองเป็นอย่างดี เพื่อเป็นหน่วยงานตัวอย่างเป็นการจูงใจให้
หน่วยงานเห็นความสาคัญ และให้ความร่วมมือกับวันพัฒนา มก. มากยิ่งขึ้น

ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ให้บุคลากร

 เป็นกิจกรรมที่ดีทาให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร เป็นผลให้เกิดความสะอาด
สวยงาม
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อชักจูงให้บุคลากรร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น

เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและบุคลากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และขอให้มี
การแจ้งรายละเอียดในส่วนของจานวนและเวลาที่นิสิตจะมาร่วมกิจกรรมแก่ส่วนงานล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนและมอบหมายกิจกรรมพัฒนาให้แก่นิสิต

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ในการเยี่ยมชมให้กาลังใจและ
มอบผลไม้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ และ ณ ฝ่ายเครื่องมือและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานบ้างตามความเหมาะสม

 ขอขอบคุณกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่อานวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของ วัสดุที่ไม่
จาเป็น และขยะ
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รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นเหลืองเชียงราย ต้น
ตาลโตนด ต้นประดู่ ต้นยางนา และร่วมปลูกต้นนนทรีประจารุ่น KU 75 จานวน 1 ต้น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อผู้ปลูกต้นไม้
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)
รักษาการแทนอธิการบดี (รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ดร.ดารงค์ ศรีพระราม)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อานวยโชค)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ (รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ (ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน (รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คา)
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม)
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร (รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา)
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ภาคผนวก
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ต้นนนทรี
ชื่อวิ ทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer.
ex K. Heyne
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ :Yellow flame tree, Copper Pod , Yellow poincina
ชื่ออื่นๆ : กะถินป่ า กระถินแดง สารเงิน
ลักษณะทัวไป
่ : ไม้ตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สู ง 8-20 เมตร ผลัด
ใบ เรื อนยอดทรงกลมหรื อรู ปไข่เปลือกสี เทาอ่อนค่อนข้างเรี ยบหรื อ
แตกเป็ นสะเก็ดเล็กๆ ตามกิ่งก้านอ่อนมีขนสี น้ าตาลแดง พบตามป่ า
เบญจพรรณและป่ าดิบทัว่ ประเทศ พบมากตามป่ าชายหาด
ใบ : เป็ นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรี ยนเวียนสลับช่อใบหลัก
ยาว 20-30 ซม. ช่อแขนงใบย่อยเรี ยงตรงข้าม 9-16 คู่ ใบรู ปไข่แกมรู ป
ขอบขนาน กว้าง 3-7 มม. ยาว 10-18 มม. ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย
โคนใบเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 6-9 เส้น หูใบเป็ นเส้นและร่ วงง่าย
ก้านใบย่อยสั้น ก้านช่อใบยาว 5-7 ซม.
ดอก : สีเหลือง มีกลิน่ หอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่
ซอกใบใกล้ปลายกิง่ และปลายกิง่ ช่อดอก ยาว 20-30 ซม. กลีบเลีย้ ง
5 กลีบ ด้านนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง
1.6-1.8 ซม. ออกดอก มกราคม-มีนาคม
ผล : ผลแห้งแก่ไม่แตก ออกเป็ นฝักแบนรี ๆ ปลายและโคนผลสอบ
แหลม สี น้ าตาลอมม่วง เมื่อแก่จดั เป็ นสี น้ าตาลดา กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว
5-12 ซม. เมล็ดเรี ยงตามยาวของฝัก มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก
ผล เมษายน-มิถุนายน
ประโยชน์ : ใช้งานด้านภูมทิ ศั น์ ใช้ปลูกประดับ นิยมปลูกทัว่ ไป
เพราะดอกสวยและเลี้ยงดูง่าย เปลือกต้นขับโลหิต ละลายเสมหะ แก้
ท้องร่ วงหรื อบิด ยาฝาดสมาน แก้ไข้ เปลือกให้สีน้ าตาลแดงใช้พมิ พ์
ผ้าปาเต๊ะ ย้อมอวนและแห
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เหลืองเชียงราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อเรียกอื่น Golden trumpet tree
ลักษณะ
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 5 ใบ รูปรีแกมรูปไข่กลับ
แผ่นใบสาก มีขนสีน้าตาลปกคลุม โคนใบสอบ ปลายใบแหลมมน ขอบใบหยักห่างๆ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด มีขนสีน้าตาลคลุม หนาแน่น กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็น
หลอด รูปแตร ผลเป็นผลแห้งแตก สีน้าตาล มีขนคลุมหนาแน่น เมล็ดแบน มีปีก จานวนมาก
การกระจายพันธุ์ ถิ่นกาเนิด อเมริกาเขตร้อน (บราซิล)
ออกดอก มกราคม – เมษายน
การปลูกเลี้ยง ดินร่วน อากาศเย็น แสงแดดจัด น้าปานกลาง
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ
แหล่งข้อมูล
หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1
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ต้นประดู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus indicus Willd
ชื่อสามัญ : Burmese Rosewood, Andaman Redwood, Amboyna Wood
ชื่ออื่น : ดู่บ้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน ประดู่ลาย อังสนา (ภาคกลาง), สะโน (มาเลย์-นราธิวาส)
วงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:
ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 25 ม. ผลัดใบก่อนออกดอก เรือนยอดรูปคล้ายทรงกระบอก ยอดอ่อนมีขน
ปกคลุมเล็กน้อย เปลือกนอกสีน้าตาลเทา หนา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก
ใบ ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงตัวแบบสลับจานวน 7-13 ใบ ใบย่อยรูปไข่ รูปรีหรือรูป
ขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 4-13 ซม. โคนใบมนหรือค่อนข้างแหลมหรือ oblique ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคน
ก้านใบมีหูใบ 2 อันเป็นเส้นยาว ผิวใบมีขนสั้นๆ ปกคลุมด้านท้องใบมากกว่าด้านหลังใบ ก้านใบอ่อนมีขนปกคลุม
เล็กน้อย
ดอก ดอกช่อแบบช่อกระจะ ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง โคนก้านมีใบประดับ 1-2 อัน รูปรี กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดกัน
เป็นถ้วยสีเขียว ปลายแยกเป็น 2 แฉกอันบนจาก 2 กลีบติดกัน อันล่างจาก 3 กลีบติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง
แกมแสด ลักษณะกลีบเป็นรูปผีเสื้อ (papilionaceous) เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูติดกันเป็น 2-3 กลุ่ม เกสรเพศ
เมีย 1 อัน
ผล ผลแห้งแบบ samaroid รูปกลมหรือรีแบน ขอบมีปีกบางคล้ายใบโดยรอบ แผ่นปีกบิด เป็นคลื่น ผิวมีขน
ละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางผล 4-8 ซม. มี 1 เมล็ด
แหล่งที่มา http://www.il.mahidol.ac.th/emedia/plants/webcontent3/interactive_key/key/describ/pradoo.htm
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ตาลโตนด
ต้นตาลโตนด เป็นไม้ในตะกูลเดียวกันกับปาล์ม และมะพร้าว จัดเป็นไมชนิดให้ผลที่พบได้ทั่วไปในทุกภาค มีประโยชน์ใน
หลายด้าน อาทิ ลูกตาลอ่อน น้าตาลสด ผลแก่ใช้ทาขนมตาล แก่นไม้ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
ชื่ออังกฤษ : Plamyra Palm, Lontar, Fan Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Borassus flabellifer Linn.
– ภาคกลาง และทั่วไป เรียก ต้นตาลโตนด, ต้นตาล
– ภาคใต้ เรียก ตาลโตนด หรือ ต้นโตนด
– ยะลา และปัตตานี เรียก ปอเก๊าะตา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ตาลโตนด เป็นไม้วงศ์ปาล์ม และมะพร้าว แต่มีลาต้นแข็งแรง และอายุยืนยาวมากกว่า อายุยืนประมาณ 80-100 ปี โต
เต็มที่สูงได้กว่า 18- 25 เมตร หรือมากกว่า เริ่มให้น้าตาล และลูกได้เมื่ออายุประมาณ 10-15 ปี เป็นพืชที่ขึ้นได้บนดินทุก
ชนิด ทนแล้ง และน้าท่วมได้ดี ไม่มีผลต่อพืชอื่นๆรอบข้าง เช่น นาข้าว สวนผัก
ประโยชน์ตาลโตนด
– ใช้เป็นเชื้อเพลิง– ใช้ประดิษฐ์ของใช้ต่างๆ เช่น ขันตักน้า เครื่องเล่น โต๊ะ ม้านั่ง เก้าอี้ กล่องใส่ของ และ
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น
– เส้นใยกาบตาล ใช้ทาเชือก เครื่องจักสานต่างๆ เช่น หมวก กระเป๋า ไม้กวาด และกล่องใส่กระดาษทิชชู่ เป็น
ต้น
– ใช้ทาของเล่นเด็ก เช่น กังหันลม สานเป็นตะกร้อ ปลาตะเพียน
– ผลอ่อนตาลที่เก็บหลังจากออกจั่น 2-3 เดือน นามาเฉาะเอาเนื้อด้านใน ที่เรียกว่า “จาวตาล” ตาล 1 ลูก จะมี
ลอนตาลประมาณ 3 ลอน นามารับประทานเป็นผลไม้ มีรสนุ่มหอมหวาน
– ลูกตาลที่แก่จัดจะมีจาวตาลเหนียว แข็ง ใช้ทาจาวตาลเชื่อม
– เนื้อตาลแก่ใช้เผาทาถ่านสาหรับผสมยาสีฟัน ผลอ่อน และจาวตาล ใช้ทาอาหารคาวหวาน
แหล่งที่มา
http://puechkaset.com/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
%E0%B8%94/
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ยางนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don
ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ : Yang,Gurjan or Garjan, Keruing
ชื่ออื่นๆ : กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี), ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา), เคาะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), จะเตียล
(เขมร), ชันนา ยางตัง (ชุมพร), ทองหลัก (ละว้า), ยาง ยางขาว ยางแม่น้า ยางหยวก ยางนา (ทั่วไป), ยางกุง
(ลาว), ยางควาย (หนองคาย), ยางเนิน (จันทบุรี), ราลอย (ส่วยสุรินทร์), ลอยด์ (โซ่-นครพนม)
ลักษณะทัว่ ไป : พบบริเวณป่าดิบและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง ๕๐ เมตร ผลัดใบ เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลมหนา ลาต้นเปลาตรง เปลือกหนาค่อนข้างเรียบ สีเทาอมขาว อาจแตกเป็นร่องตื้นตามยาวและ
ขวางลาต้น
ใบ : ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง ๖-๑๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓-๒๕ ซม. ปลายใบ ทู่
หรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือเว้าเข้าแผ่นใบค่อนข้างหนา มีขน มักจีบเป็นคลื่นเฉียงๆ เส้นแขนงใบ ข้างละ ๑๔๑๗ เส้น ก้านใบยาว ๔ ซม. หูใบสีเทาอมเหลือง มีขนนุ่ม
ดอก : สีชมพู ออกเป็นช่อกระจะ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีครี บตามยาว ๕ ครีบ ปลายแยกเป็น ๕
แฉก สั้น ๓ ยาว ๒ มีขนสีน้าตาล 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
ทางหลวงที่มีพื้นที่ระหว่างถนนหรือริมถนน ๔ เมตร น้ามันจากการเจาะต้นใช้ทาไม้ยาแนวเรือ ทาเครื่องจักสาน
ทาใต้ ขี้โ ล้ ทาน้ ามัน ใส่ แผล แก้โ รคเรื้ อน กินแก้ห นองใน ผลทาไม้ประดับแห้ ง ** เป็นต้นไม้ประจาจังหวัด
อุบลราชธานี**
เอกสารอ้างอิง
- เอื้อมพร วีสมหมาย ทยา เจนจิตติกุล และอรุณี วงศ์พนาสิน. 2547. ไม้ป่ายืนต้นของไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
เอช เอ็น กรุ๊ป จากัด
- เอื้อมพร วีสมหมายและปณิธาน แก้ววงเทียน. 2547. พฤกษาพัน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอช เอ็นกรุ๊ป จากัด
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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โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558”
11.. หลั
หลักกการและเหตุ
การและเหตุผผลล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาทาง ด้านกายภาพ
พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ โ ดยการปลู ก ต้ น ไม้ เพื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสานึกของบุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้
และการบารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของความร่มรื่นของต้นไม้ ความ
สะอาดของอาคารและสถานที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้าง
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU
GREEN CAMPUS
โดยได้กาหนด โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี
2558” ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558
22.. วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์
2.1 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนา พ.ศ.
2558
2.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และการบารุงรักษา
ต้นไม้ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่ อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ร่วมเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสานึกร่วมกันให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของ
เราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
2.4 เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก
สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุกหน่วยงาน คณะ สานัก สถาบันของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33.. ผูผู้ร้รับับผิผิดดชอบโครงการ
ชอบโครงการ
คณะ สานัก สถาบัน และทุกกองของสานักงานอธิการบดี โดยกองยานพาหนะอาคารและสถานที่เป็นผู้
ประสานงาน
44.. วิวิธธีกีการด
ารดาเนิ
าเนินนการ
การ
4.1 กาหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558”
4.2 ประชาสัมพันธ์ให้ คณะ สานัก สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง นิสิต เพื่อปลูกต้นไม้และทาความสะอาด โดย
กาหนดจุดแบ่งเขตความรับผิดชอบและวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ดาเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ดังนี้
4.3.1 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN
CAMPUS เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนา พ.ศ. 2558
4.3.2 ตกแต่งพื้นที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร และบารุงรักษาต้นไม้ภายในหน่วยงาน
57
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4.3.3 ดาเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “๗ ส.” ในแต่ละพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนี้
- ดาเนินการสารวจพัสดุที่ไม่จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ
ให้จาหน่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม)
- รณรงค์รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ เน้นความสะอาดใน ห้องทางาน ห้องเรียน ห้องอาหาร
ห้องหอพัก และห้องน้า
4.3.4 การดาเนินโครงการ โดยแบ่งพื้นที่ดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ เป็นจุดพัฒนา
และปลูกต้นไม้ โดยเจ้าของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่ส่วนกลางและประสานงาน
55.. สถานที
สถานที่ ่
5.1 พื้นที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดาเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
5.2 อาคารสิ่ งก่ อ สร้ างและพื้น ที่ข องคณะ ส านั ก สถาบั น และหน่ว ยงานต่ าง ๆ ที่รั บผิ ด ชอบ ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
66.. งบประมาณ
งบประมาณ
6.1 พื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณดังนี้
6.1.1 พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง ใช้ ง บประมาณเงิ น รายได้ ส่ ว นกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี งบอุ ด หนุ น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดาเนินงาน โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558 เป็นเงิน 387,000
บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย
ลาดับที่
รายการ
ประมาณการ รายจ่ายจริง
1
ค่าอาหาร น้าดื่ม น้าแข็ง และผลไม้รวมทั้งผลไม้ สาหรับผู้บริหา รมอบ
130,000
ให้หน่วยงาน
1.1 ค่าอาหารซื้อจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (โอนเงิน)
112,200
1.2 ค่าน้าดื่มซื้อจากศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. (โอนเงิน)
11,070
1.3 ค่านมพาสเจอร์ไรส์(โอนเงิน)
9,870
1.4 ค่าข้าวโพดต้ม
40,000
1.5 ค่าผลไม้
24,420
2
ค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ในอัตราคนละ 400 บาท/วัน
42,000
27,600
ลาดับที่
รายการ
ประมาณการ รายจ่ายจริง
3
ค่าจ้างทาเล่มสรุปผลโครงการฯ
65,000
4
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
30,000
24,372.25
5
ค่าวัสดุการเกษตร (ต้นไม้)
30,000
19,965
6
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
80,000
82,823
7
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเช่าเต้นท์)
10,000
3,210
รวมเป็นเงิน
387,000 355,530.25
6.2 พื้นที่หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ศูนย์ ฯลฯ ใช้งบประมาณของหน่วยงาน
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77.. ผลที
ผลที่ค่คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรับับ
7.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และการบารุงรักษา
ต้นไม้ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ร่วมเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
7.2 ผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7.3 ผู้ร่วมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
การปลู กต้น ไม้ และการบ ารุ งรั กษาต้น ไม้ตามนโยบายการพัฒ นามหาวิทยาลั ยฯ ในโครงการคืนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบางเขน
*******************************************************
กาหนดการ (ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีเขียว)
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี 2558 / โครงการ Kasetsart Fest to Fresh
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เวลา ๐๖.๐๐ น.
เวลา ๐๖.๓๐ น.

-

นิสิตและคณาจารย์ลงทะเบียน ณ บริเวณสนามอินทรีย์จันทรสถิตย์
คณะผู้บริหารและนิสิตใหม่พร้อมกันบริเวณพิธี
ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พิธีสงฆ์ และ พิธีตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน ๕๗๕ รูป
เวลา ๐๘.๐๕ น.
เยี่ยมชมพิธีกรรมทางศาสนาของนิสิตมุสลิม
เวลา ๐๘.๑๕ น.
เยี่ยมชมพิธีกรรมทางศาสนาของนิสิตชมรมคาทอลิก
เวลา ๐๘.๒๕ น.
เยี่ยมชมพิธีกรรมทางศาสนาของนิสิตชมรมคริสเตียน
เวลา ๐๘.๓๐ น.
พิธีสักการะพระพิรุณทรงนาคโดยผู้บริหาร และผู้แทนนิสิตใหม่
เวลา ๐๘.๔๐ น.
พิธีสักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยคณะผู้บริหาร และ ผู้แทนนิสิตใหม่
เวลา ๐๙.๐๐ น.
คณะผู้บริหาร และ ผู้แทนนิสิตใหม่ สักการะพระพุทธชินสีห์ ณ อาคารพุทธเกษตร
เวลา ๐๙.๑๐ น.
คณะผู้บริหาร และผู้แทนนิสติ ใหม่ พร้อมกัน และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวน 60 ปี มก.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิด
คณะผู้บริหาร และ ผู้แทนนิสิตใหม่ร่วมปลูกต้นไม้
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นิสิตและบุคลากรกองยานพาหนะฯ พร้อม ณ จุดพัฒนาส่วนกลาง
เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะผู้บริหาร และผู้แทนนิสิตใหม่ ร่วมปลูกต้นนนทรี ประจารุ่น เคยู. ๗5
ณ ศูนย์เรียนรวม ๓
เวลา ๐๙.๔๕ น.
- คณะผู้บริหารเยี่ยมชมจุดพัฒนา พร้อมกับมอบผลไม้ น้าดื่ม แก่หน่วยงานและนิสิต โดย
การเยี่ยมชม แบ่งออกเป็น ๓ สาย ดังนี้
- สายที่ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ, รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ ายวางแผนและพัฒ นา, รั กษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ ายบริการวิช าการ (นายวิโรจน์ พวงพิกุล ผู้
ประสานงานล่วงหน้า) คณะประมง, คณะสิ่งแวดล้อม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี, สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม, สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
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ผลิตผลทางการเกษตรฯ, สานักหอสมุด, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., คณะวิทยาศาสตร์, สานักงานทรัพย์สิน
และสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- สายที่ ๒ รักษาการแทนอธิการบดี, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย , รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ (ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร) (นายประเพลิน เกษมโอภาส ผู้ประสานงานล่วงหน้า) คณะวน
ศาสตร์, คณะเทคนิคการสัตว-แพทย์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, สานักบริการคอมพิวเตอร์, คณะ
เศรษฐศาสตร์, คณะวิศ วกรรมศาสตร์, บัณฑิต วิทยาลัย , คณะมนุษยศาสตร์, คณะเกษตร, คณะสังคมศาสตร์,
คณะศึกษาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, สานักทะเบียนและประมวลผล และกองกิจการนิสิต
- สายที่ ๓ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ, รั กษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนิสิต และรักษาแทนผู้ช่ว ยอธิการบดีฝ่ าย
กายภาพ (ผศ.ดร.ณัฎฐ พิชกรรม) (นายตั๋น นิลมาติ) ผู้ประสานงานล่วงหน้า สานักการกีฬา, กองกิจการนิสิต(หอพัก
หญิ ง ชงโค), หอประวัติ มก., สหกรณ์ออมทรั พย์ มก., ลานกิ จกรรมหน้ าอาคารเทพศาสตร์สถิ ต, สถานพยาบาล,
หอประชุม, สวน ๑๐๐ ปี และสวน ๖๐ ปี มก.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา 18.00 น.
เวลา ๐๐.๐๐ น.

- ผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kasetsart Fest to Fresh ณ
สนามรักบี้
- เสร็จสิ้นกิจกรรม
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คาสั่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ที่ ๔๓/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี ๒๕๕๘"
----------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานโครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี ๒๕๕๘" ในวันเสาร์ที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๘ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย
คณะกรรมการดาเนินงาน
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
(ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
(รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์)
ผู้อานายการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
นายปรีชา เกื้อแก้ว
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล
นายวิเชียร ล้อมวงค์
นายวิเชียร คนฟู
นายสมเจตน์ จักษุรัตน์
นายประเพลิน เกษมโอภาส
นายมานพ เทียนเมืองปัก
นายพัลลภ พรหมพา
นายยงยุทธ เปี่ยมขาดี
นายอดิศร ศิริสุรักษ์
นายกฤษฎา โพธิรักษ์
นายวิชัย
มินสุวรรณ
นายบุญถิ่น จรจัด
นายตั๋น
นิลมาติ
นายคงกฤช รักษ์สังข์
นายวิโรจน์ พวงพิกุล
นายนิพนธ์ ปานสอน
นายประกาศิต สุ่มแก้ว
กองยานพาหนะ
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาวสายชล ม่วงประเสริฐ
นายศรราม รักสกุล
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทาแผนและดาเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร น้าดื่ม ผลไม้
และอื่น ๆ ประสานงานกับหน่วยงานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานโครงการ "วันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ มก. ประจาปี ๒๕๕๘” ให้เสร็จเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร ผลไม้ อุปกรณ์
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาวสายชล ม่วงประเสริฐ
นายศรราม รักสกุล
นางสุกัญญา อินทอง
นายประกาศิต สุ่มแก้ว
นางสมสุข เกษมกุล
นางสาวรัชนี อ้นวงษา
นางหวัด ปุยอ๊อก
นายสมนึก มาเนียม
นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์แหวน
นางลาดวน น้อยเหนี่ยง
นางสาวนิตยา ขันทอง
นายฉัตรชัย ด่านกลาง
นายมาโนชย์ คงเล็ก
นางสาวสุมาลี ภู่ระหงษ์
นางสาวเอมอร อิ่มเอม
นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์ศรี
นางสาวชลธิชา ล้อมวงค์
นายธีระพล เผ่าจินดา
นางสาวกิตติพร เหล็กสี
นางสาวอภิญญา กรวดโคกสูง
นางรัตนา รุ่งกรุด
นางสาวกัญญาพัชร เพิ่มทวีทรัพย์
นายมงคล จรจัด
นางสาวนันทวรรณ สัจจารักษ์
นางสุมาลี ภู่รัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก
นางสาวกรรณิกา แสนแสวง

และการเงิน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่จัดหาอาหาร ผลไม้ น้าดื่ม และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้กับนิสิต บุคลากรที่ร่วมพัฒนา
กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนให้กับฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จเรียบร้อย ทาหนังสือ
เชิญผู้บริหาร ทาหนังสือขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายจัดส่งอาหารและน้าดื่ม
นายปรีชา เกื้อแก้ว
ประธานกรรมการ
นายภัทรชัย แก้วเกตุ
รองประธานกรรมการ
นายชัยศรี ภิณโทแก้ว
กรรมการ
นายสรพงษ์ เมืองประเสริฐ
กรรมการ
นายวิชัย ปรีชาวาท
กรรมการ
นายจงรักษ์ แย้มวันเพ็ง
กรรมการ
นายกสิน แฉ่งประเสริฐ
กรรมการ
นายวิเชียร รุ่งกรุด
กรรมการ
นายสมบัติ ขันทอง
กรรมการ
นายอาณัติ ขันธวงษ์
กรรมการ
นายไอสูรย์ รุกขชาติ
กรรมการ
นายสุพรรณ พวงศรี
กรรมการ
นายเดื่อ ภู่แพ
กรรมการ
นายกัมปนาท ศรีบุญเรือง
กรรมการ
นางณัฐปภัสร์ โพธิ์นิ่มแดงนะดี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกนกวรรณ ประสงค์ศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนงเยาว์ สินโคกสูง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่จัดส่งอาหารและจัดเตรียมน้าดื่ม น้าแข็ง สาหรับบริการนิสิต และบุคลากรที่ร่วมพัฒนา
พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บ/ขนขยะและร่วมพัฒนา
นายสมเจตน์ จักษุรัตน์
ประธานกรรมการ
นายประเพลิน เกษมโอกาส
รองประธานกรรมการ
นายอัศวิน ศิริธรรม
กรรมการ
นายตั๋น นิลมาติ
กรรมการ
นายวีรพัฒน์ นามกระโทก
กรรมการ
นายบัณฑิต อุดมญาติ
กรรมการ
นายหิมพานต์ พงษ์นิล
กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
กรรมการ
นายอุเทน ชูแสง
กรรมการ
นายชลิต ปัญจเทพ
กรรมการ
นายสุรินทร์ แสงกระจ่าง
กรรมการ
นายเกษมสันต์ มาลัย
กรรมการ
นางวัฒนา เกษมโอภาส
กรรมการ
นางสาวนวนฉวี มาลัย
กรรมการ
กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588
นางสาวศิริญญา รักสนิท
นางสาวพิชญ์สินี เตียรุ่งเรือง
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง อนัญญา ภูหนองโอง
นางสาวกชพรรณ ทอสา
นายวิโรจน์ พวงพิกุล
นายปรัชญา ปณิธิกุล
นายภาคภูมิ สุขพงษ์
นายประพันธ์ บุญโปร่ง
นายระนินท์ หอมหวล
นายนาพล นาคทั่ง
นายบุญถิ่น จรจัด
นายวิญญา โพธิ์นาง
เจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย ทุกคน
นายนิพนธ์ ปานสอน
นายวราคม ยิ้มน้อย
นายไพรัช ศรีทองทรัพย์
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข
นางสาวสุฑามาศ พิมพา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต และเจ้าหน้าที่ของกองยานพาหนะฯ ในการพัฒนา
พื้นที่ส่วนกลาง และประจารถบรรทุกในการเก็บขยะไปทิ้งให้เสร็จเรียบร้อยจนเสร็จโครงการฯ และงานอื่น ๆ ที่
มอบหมาย

.

คณะกรรมการฝ่ายบริการยานพาหนะและประสานงาน
นายอัศวิน ศิริธรรม
ประธานกรรมการ
นายวิเชียร คนฟู
กรรมการ
นายบุญถิ่น จรจัด
กรรมการ
นายกฤษฎา โพธิรักษ์
กรรมการ
นายสมเจตน์ จักษุรัตน์
กรรมการ
เจ้าหน้าที่งานซ่อมบารุง ทุกคน
กรรมการ
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ทุกคน
กรรมการ
นายวันชัย ชมดง
กรรมการ
นายพรณรงค์ รุ่งกรุด
กรรมการ
นายพิษณุ วงษ์แก้ว
กรรมการ
นายอาทิตย์ รุ่งกรุด
กรรมการ
นายพิชัย มุ้ยศาสตรา
กรรมการ
นายวรชิต สุวรรณประสาท
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรินทร์ จรจัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดวงกมล ขุนทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588
มีหน้าที่ให้บริการยานพาหนะกับฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับรถบรรทุกของ
ส่วนกลางและของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรุงเทพมหานคร
สานักการระบายน้า สานักงานงานเขต ฯลฯ และงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายจัดผลไม้ติดตามผู้บริหาร
นายวิเชียร คนฟู
ประธานกรรมการ
นายคงกฤช รักษ์สังข์
รองประธานกรรมการ
นายปรัชญา นุ่นพันธ์
กรรมการ
นายสมชาย จุลศิลป์
กรรมการ
นายรัสมี ศิริมูน
กรรมการ
นายจันทรา หาชัย
กรรมการ
นายธีรพงษ์ คิดเห็น
กรรมการ
นายสารอง กระชัง
กรรมการ
นายปรีชา น้อยเหนี่ยง
กรรมการ
นายณัฐวัฒน์ ปรีชากูล
กรรมการ
นายณัฐพงศ์ แสนใจกล้า
กรรมการ
นายสมชาย พ่วงจาด
กรรมการ
นายสมาน พรหมหาญ
กรรมการ
นายวัชรพงษ์ พรหมหาญ
กรรมการ
นายเอกราช อยู่เกิด
กรรมการ
นายหล่อ ขัดโพธิ์
กรรมการ
นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัชชา ล้อมวงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่จัดเตรียมผลไม้สาหรับติดตามผู้บริหารเพื่อมอบให้หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน กอง
นิสิต ฯลฯ ที่ร่วมวันพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นายปรีชา เกื้อแก้ว
นางสุมาลี ภู่รัตน์
นายธีระพล เผ่าจินดา
นายมาโนชน์ คงเล็ก
นางสาวชลธิชา ล้อมวงค์
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก
นางสาวอภิญญา กรวดโคกสูง
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข
นายศรราม รักสกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่สรุปผลการดาเนินโครงการฯ จัดทาเป็นรูปเล่มส่งให้ทุกหน่วยงานและงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
25588
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ตฤณ แสงสุวรรณ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
เรียน
เพือ่ โปรดทราบ
(นางสาวสุชีพ จันทอง)
ผู้อานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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วัวันนพัพัฒนาและปลู
ฒนาและปลูกกต้ต้นนไม้
ไม้ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ประจ
ประจาปี
าปี 255
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

ผู้จัดทา
นางสาวสุชีพ จันทอง
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
นายศรราม รักสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายมาโนชย์ คงเล็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสุมาลี ภู่รัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ของ คณะ สานัก สถาบัน กอง ศูนย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองยานพาหนะ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที
อาคารและสถานที่ ่ สสานั
านักกงานอธิ
งานอธิกการบดี
ารบดี
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