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ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.1 ชื่อหนวยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.2 ที่ตั้ง
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อยูประตูทางเขา-ออก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดานถนนวิภาวดีรังสิต

ที่ตั้ง
ขางประตูทางเขา-ออก ดานถนนวิถาวดีรังสิต

1.3 ประวัติความเปนมา
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดตั้งขึ้น
เมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อวา “หนวยบริการกลาง” มีหนาที่ใหบริการตาง ๆ อาทิ
ดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ตอมาไดรับการแบงสวนราชการ มีฐานะเปนกองหนึ่ง
ในจํานวน 7 กอง ของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงการแบง
สวนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งไดแบงสวนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ออกเปน 6 งาน ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซอมบํารุง งาน
รักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยใหมีหนาที่ใหบริการและสนับสนุนดาน
ยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตร
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กลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
ตอมาไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การ
ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ใหปรับโครงสราง
การแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเปน 8 งาน มีหนาที่ใหบริการและ
สนับสนุนดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด
ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ คือ
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซอมบํารุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุม งานอาคารพิเศษ
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค
1.4.1 ปรัชญา
เขียว สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ
1.4.2 วิสัยทัศน (Vision)
เปนหนวยงานที่เขมแข็ง มุงมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศนที่ดี เพื่อมุงไปสูการใหบริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดบริการ
1.4.3 ภารกิจ (Mission)
เปนศูนยรวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.4.4 วัตถุประสงค
4.4.1 เพื่อสนับสนุนการใหบริการดาน อาคารสถานที่ การซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ ความปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.4.2 เพื่อสนับสนุนการใหบริการดานการตกแตงสถานที่ การรักษาความปลอดภัย
การจราจร ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณในงานพิธีตา ง ๆ เพื่อสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.4.5 เปาหมาย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ใหบริการดานตาง ๆ แก ผูบริหาร
นิสิต บุคลากร หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชาชนทัว่ ไป
และหนวยงานภายนอก ที่มาขอใชบริการ
1.4.6 กลุมเปาหมาย
เพื่อใหผูบริหาร นิสิต บุคลากร หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประชาชนทัว่ ไป และหนวยงานภายนอกที่มาขอใชบริการ กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สํานักงานอธิการบดี ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการ
1.5 นโยบาย /แผนกลยุทธ และแผนพัฒนา
1.5.1 นโยบาย
พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซอมบํารุงระบบ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศนที่ดี ตลอดจนการบํารุงรักษาอาคารกิจกรรม
นิสิต และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5.2 แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา
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ตารางที่ 1.1 แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา
เปาประสงค

กลยุทธ

1. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการ
และสนับสนุน ดานการบริหารงานทั่วไป
และธุรการของหนวยงานใหเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมุงไปสู
การใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ
2. เพื่อใหบริการดูแลและบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณจัดสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนภายในบริเวณอาคาร เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การประชุม
อบรม สัมมนาใหเปนไปอยางตอเนื่อง
และบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ
3.เพื่อใหการซอมบํารุง บํารุงรักษา
ดูแลซอมแซมระบบสาธารณูปโภค อาทิ
ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท ระบบปรับอากาศ
ยานพาหนะ อาคาร ถนนสายตาง ๆ
และระบบบําบัดน้ําเสียภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาการใหบริการ เพื่อลดขั้นตอน
ในการใหบริการของการบริหารงาน
ทั่วไปและธุรการใหเกิดความสะดวก
คลองตัว รวดเร็ว โดยการใหบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ
พัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการ อาคาร
สถานที่และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ
ประชุม อบรม สัมมนาใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

รายงานประจําปการศึกษา 2550

มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติของ
หนวยงานและประชาสัมพันธให
ผูใชบริการรับทราบ

โครงการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการ งานบริหารและธุรการ
ตอเนื่องและจะ
ดําเนินการในป
2551

1) จัดทําแผนการจัดหาอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับ
ความตองการของผูใชบริการ และ
พรอมที่จะใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ
จุดบริการ

โครงการ
จัดอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ
สําหรับการเรียน
การสอน

ดําเนินการ งานอาคารและสถานที่
ตอเนื่องและจะ
ดําเนินการในป
2551

พัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการระบบ 1) ดําเนินการซอมแซมและ
สาธารณูปโภค ใหมีสภาพที่ดีพรอม บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให
ใชงาน และการดําเนินงานมุงเนนการ สามารถใชงานไดอยางสม่ําเสมอ
ทํางานที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว
ถูกตอง คลองตัว และมีประสิทธิภาพ

4

ดําเนินการ งานซอมบํารุง
โครงการซอมแซม
และบํารุงรักษา ตอเนื่องและจะ
ดําเนินการในป
ระบบ
2551
สาธารณูปโภค

เปาประสงค

กลยุทธ

มาตรการ

แผนงาน/
โครงการ

4.เพื่อใหบริการยานพาหนะของสวนกลาง พัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการ
ยานพาหนะ ใหมีประสิทธิภาพและ
และหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ประสิทธิผล
เกษตรศาสตรดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ

1) ปรับปรุงยานพาหนะใหอยูในสภาพ
ที่พรอมจะใหบริการและมี
ประสิทธิภาพ
2) พัฒนาพนักงานขับรถยนตใหมี
ทักษะ ประสบการณ มีมนุษยสัมพันธ
และมีจิตพรอมใหบริการ
3) พัฒนารถโดยสารสวัสดิการจากการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนกาซ
NGV เพื่อลดตนทุนการใหบริการ
พัฒนา/ปรับปรุง การดูแลรักษา
1) ดําเนินการจัดเก็บขยะเปนประจํา
5. เพื่อใหการพัฒนา ปรับปรุงและดูแล
ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
รักษาความสะอาดบริเวณ การจัดเก็บขยะ ความสะอาดบริเวณ การจัดเก็บ
2) เพิ่มรถเก็บขยะเปน 2 คัน
บํารุงรักษาตนไม การจัดสวนรวมพันธุไม ขยะ บํารุงรักษาตนไม และจัด
การจัดสภาพภูมิทัศน การจัดตกแตง
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายใน 3) ดําเนินการเพาะชําตนไม เพื่อใช
สําหรับปลูกและจัดสถานที่
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยใหมีความรมรื่น
ใหมีความรมรื่น สวยงาม นาดู นาอยู นา สวยงาม นาดู นาอยู นามองและมี ตาง ๆ เพื่อลดตนคาใชจายในการซื้อ
ตนไม
มองและมีภูมิทัศนที่ดี
ภูมิทัศนที่ดี
6. พัฒนาดานการบริการดานรักษาความ พัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการดาน 1) จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลอาคารสวนกลางตลอด 24 ชั่วโมง
การรักษาความปลอดภัยและ
ปลอดภัยและการจราจร ใหเปนไป
การจราจรใหมีความสะดวก
ดวยความเรียบรอย เกิดความสะดวก
2) ควบคุมรถจักรยานยนตที่ไมไดรับ
ปลอดภัยตอบุคลากร นิสิต และประชาชน ปลอดภัยตอบุคลากร นิสิต และ
อนุญาตผานเขาเขตการเรียนการสอน
ประชาชน ใหเปนไปอยางมี
ทั่วไป ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใหครอบคลุมทุกอาคารสวนกลาง

ของมหาวิทยาลัย
รายงานประจําปการศึกษา 2550
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1)โครงการ
ซอมแซม
ยานพาหนะ
2)โครงการ
สัมมาทิฐิกองฯ

ดําเนินการ งานยาพาหนะ
ตอเนื่องและจะ
ดําเนินการในป
2551

1)โครงการขยะ
ครบวงจร
2) โครงการ
บริหารจัดการขยะ
มีพิษ

ดําเนินการ งานสวนและรักษาความ
ตอเนื่องและจะ สะอาด
ดําเนินการในป
2551

1)โครงการแบง
เขตพื้นที่
2) โครงการ
ควบคุมเขตการ
เรียนการสอน

ดําเนินการ งานรักษาความปลอดภัย
ตอเนื่องและจะ
ดําเนินการในป
2551

3) โครงการ
e-Security

เปาประสงค

แผนงาน/
โครงการ
7. พัฒนางานดานการใหบริการและ
พัฒนารูปแบบการใหบริการใหมี 1) จัดทําแผนปรับปรุงอาคาร
1)โครงการ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ในการ ความสะดวก รวดเร็ว คลองตัว ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ซอมแซมและ
ซอมแซม ติดตั้ง บํารุงรักษา อาคาร ระบบ ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สุขาภิบาล ใหมีสภาพที่ปลอดภัย บํารุงรักษาอาคาร
สาธารณูปโภค ของอาคารหอพักนิสิต
ตอการใชงาน
กิจการนิสิต
อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกองกิจการ
2) ลดขั้นตอนการใหบริการ
2)โครงการลด
นิสิต โรงอาหาร สนามกีฬาภายในหอพัก
เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว คลองตัว ขั้นตอนการ
นิสิต และสภาพแวดลอม ไดรับความ
มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน

สะดวก รวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. พัฒนางานดานการใหบริการและ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ในการ
บริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เกี่ยวกับการ
ซอมแซม ติดตั้ง บํารุงรักษาอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารสวัสดิการ
มก. และอาคารจอดรถใหไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

รายงานประจําปการศึกษา 2550

กลยุทธ

1) พัฒนาการใหบริการอาคาร
เพื่อใชในการประชุม สัมมนา
อบรม และพักอาศัย ใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว คลองตัว
ถูกตอง ตรวจสอบได และมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
2) พัฒนาการใหบริการอาคาร
จอดรถ เพื่อลดปญหาดาน
การจราจร และเพิ่มรายได

มาตรการ

1) ดําเนินการลดขั้นตอนการขอ
ใชอาคารใหมีความสะดวก
รวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ
2) ดําเนินการจัดหาอุปกรณที่
ทันสมัย เพื่อใหตอบสนองผูข อใช
บริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1) ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหมี
การใชบริการอาคารจอดรถ
2) สงเสริมใหมกี ารใชอาคารจอด
รถใหมากขึ้น
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ดําเนินการ
ตอเนื่องและจะ
ดําเนินการในป
2551

งานบํารุงรักษาอาคาร
กิจการนิสิต

1)โครงการลด
ขั้นตอนการ
ใหบริการ
2) โครงการจัด
อุปกรณที่ทันสมัย

ดําเนินการ
ตอเนื่องและจะ
ดําเนินการในป
2551

งานบริหารกลุมงาน
อาคารพิเศษ

โครงการจัด
ระเบียบการจราจร
ภายใน มก.

ดําเนินการ งานบริหารกลุมงาน
ตอเนื่องและจะ อาคารพิเศษ
ดําเนินการในป
2551

1.6 ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
1.6.1 ภารกิจหลัก
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานบริการ
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถดําเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิยาลัยมากที่สดุ ประกอบดวย
6.1.1 งานบริหารและธุรการ เพื่อใหบริการและสนับสนุนเกี่ยวกับ งานสารบรรณ
การบุคคล การเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ การจัดเก็บคาธรรมเนียม การดําเนินงานดาน
สาธารณูปโภค การทําบัตรอนุญาตผานเขาออกมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนผัง ปายแสดงการจราจร
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอภารกิจหลักของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
6.1.2 งานอาคารและสถานที่ ใหบริการอาคารสถานที่ สําหรับการเรียนการสอน การ
ประชุม สัมมนา ไดแก อาคารศูนยเรียนรวม 1 อาคารศูนยเรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 อาคาร
หอประชุม อาคารพุทธเกษตร ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ และบานพักสวัสดิการและทะเบียน
ราษฎร
6.1.3 งานยานพาหนะ ใหบริการยานพาหนะ สําหรับผูบริหาร หนวยงานคณะ สํานัก
สถาบัน กิจกรรมนิสิต บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ และ
เครื่องจักรกล ทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัยรถยนต
6.1.4 งานซอมบํารุง ใหบริการดานสาธารณูปโภคของสวนกลาง ไดแก ซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารสวนกลาง ถนน
ระบบบําบัดน้าํ เสีย รถยนต และอุปกรณสื่อสารใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา
6.1.5 งานสวนและรักษาความสะอาด ใหการบริการดานสวนและรักษาความสะอาดพื้นที่
สวนกลาง ไดแก การบํารุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล การเพาะ
ชําไมดอก ไมประดับ การจัดสวนหยอมและการจัดสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยให
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี
6.1.6 งานรักษาความปลอดภัย ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณพืน้ ที่และ
อาคารสวนกลาง ไดแก การอํานวยการผานเขาออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตู การอํานวย
ความสะดวกดานการจราจรบริเวณทางแยก ดูแลและรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสินบริเวณพื้นที่และ
อาคารสวนกลางที่ไดรับมอบหมาย และประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยกับหนวยงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความปลอดภัยตอทรัพยสิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
6.1.7 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ใหบริการบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ไดแก
การดูแลและบํารุงรักษาอาคารหอพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต นอกจากนั้น ยัง
ดูแลและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เกี่ยวกับ ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล
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ตลอดจนดําเนินการออกแบบและประมาณราคาการกอสรางของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่
ไดรับมอบหมาย
6.1.8 งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ ใหบริการอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ
50 ป และอาคารสวัสดิการ มก. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 อาคารจอดรถบางเขน และงานอื่น ๆ ที่
ไดรับมอบหมาย
1.6.2 ภารกิจรอง
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
สนับสนุนการใหบริการเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ
สาธารณูปโภค การจราจร การรักษาความปลอดภัยและการใหยืมอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชงานพิธีตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งประกอบดวย
6.2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่บริเวณ
พิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความ
ปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การทําประตู
จําลองสําหรับบัณฑิตถายภาพ การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ การตกแตงเวทีที่ประทับ การ
ประดับธงชาติ ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนินและอาคารพิธีเปด ติดตอประสานงานกับ
สวนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.2 งานวันเกษตรแฟร ปฏิบัติหนาทีเ่ กีย่ วกับการตกแตงสถานทีบ่ ริเวณพิธี การดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษา
อาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง
ๆ การตกแตงเวทีที่ประทับ การประดับธง ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน และตกแตง
สถานที่บริเวณพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.3 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการตกแตงสถานทีบ่ ริเวณพิธี
การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย
การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะ
ใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.4 งานประชุมทางวิชาการ ปฏิบัติหนาทีเ่ กีย่ วกับการตกแตงสถานทีบ่ ริเวณพิธี การดูแล
รักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การ
บํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะใหกับ
ฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.5 งานกาชาด ปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความ
สะอาดการรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบไฟฟา ขนอุปกรณไปจัดสถานที่ที่สวนอัมพร ดําเนินการกอสราง
ศาลาจําหนายสลากกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ สรางหองพักเจาหนาที่ ขนโตะ เกาอี้ บอรด และอุปกรณ
ตาง ๆ ประสานงานกับฝายตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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5.2.6 งานพระกฐินพระราชทาน ทําหนาที่ใหบริการยานพาหนะ อํานวยความสะดวกใน
การเดินทางไปถวายผาพระกฐินพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
6.2.7 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ทําหนาที่เขียนโครงการนําเสนอที่ประชุม
คณบดี แจงขอความรวมมือใหทุกหนวยงานรวมวันพัฒนา จัดเก็บขยะ และงานอื่น ๆ
1.7 โครงสรางองคกร และการบริหาร
แผนภูมิที่ 1.1 โครงสรางองคกร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

งานบริหารและธุรการ
- หนวยสารบรรณ
- หนวยการเจาหนาที่
- หนวยการเงิน
- หนวยบัญชี
- หนวยงบประมาณ
- หนวยจัดเก็บคาธรรมเนียม
และคาสาธารณูปโภค
- หนวยพัสดุ
- หนวยทะเบียนขอมูลและ
บัตรอนุญาตผานเขาออก มก.
- หนวยเทคนิคคอมพิวเตอร
- หนวยประชาสัมพันธ

งานอาคารและสถานที่
- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยบริการหอประชุมใหญ
- หนวยบริการอาคาร ศร. 1
- หนวยบริการอาคาร ศร. 2
- หนวยบริการอาคาร ศร. 3
- หนวยบริการอาคารพุทธเกษตร
- ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
- หนวยบานพักสวัสดิการและ
ทะเบียนราษฎร
- อาคารวิจัยและพัฒนา

งานสวนและรักษาความสะอาด

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยดูแลและตกแตงสวน
- หนวยบํารุงรักษาบริเวณและถนน
- หนวยรักษาความสะอาด
และจัดเก็บขยะมูลฝอย
- หนวยเรือนเพาะชําและไมประดับ

งานซอมบํารุง

งานรักษาความปลอดภัย

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยชางยนต
- หนวยบริการยานพาหนะ
- หนวยชางกอสราง
และเครื่องจักรกล
- หนวยชางไฟฟา
- หนวยรถสวัสดิการ
- หนวยชางโทรศัพท
- หนวยทะเบียนยานพาหนะ
- หนวยชางประปา
และการประกันภัย
- หนวยชางปรับอากาศ
- หนวยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
- หนวยชางเชื่อมโลหะ
และหลอลื่น
- หนวยชางอิเล็กทรอนิกส
และสื่อสาร
- หนวยบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยบังคับการและสนับสนุน
การปฏิบัติการ
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
- หนวยบริการวิทยุคมนาคม
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งานยานพาหนะ

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยชางไม
- หนวยชางประปา
- หนวยชางไฟฟา
- หนวยชางเชื่อมโลหะ
- หนวยชางปูน
- หนวยชางสี
- หนวยชางโครงการ
- หนวยสํารวจออกแบบ

งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ

- หนวยธุรการและพัสดุ
- อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
- อาคารสารนิเทศ 50 ป
- อาคารสวัสดิการ มก.
- อาคารจอดรถงามวงศวาน 1
- อาคารจอดรถบางเขน
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แผนภูมิที่ 1.2 โครงสรางการบริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ

ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

หัวหนางานบริหารและธุรการ

หัวหนางานยานพาหนะ

หัวหนางานอาคารและสถานที่

หัวหนางานสวนและรักษาความสะอาด

หัวหนางานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

หัวหนางานซอมบํารุง

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย

หัวหนาบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ

1.8 ขอมูลบุคลากร
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกตามประเภทของปการศึกษา 2549
เทียบกับปการศึกษา 2550
ประเภทของบุคลากร
ขาราชการสาย ก
ขาราชการสาย ข
ขาราชการสาย ค
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

รายงานประจําปการศึกษา 2550

จํานวนบุคลากรป 2549
3
21
5
13
118
339
499

จํานวนบุคลากรป 2550
3
21
5
2
13
111
346
501
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ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกหนวยงานที่สังกัดที่มีตัวครอง
ของปการศึกษา 2549 เทียบกับปการศึกษา 2550
หนวยงาน

ขาราชการ
2549 2550
1
1

ผูอํานวยการกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
งานบริหารและธุรการ
งานอาคารและสถานที่
งานซอมบํารุง
งานยานพาหนะ
งานสวนและรักษาความสะอาด
งานรักษาความปลอดภัย
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ
รวม

5
3
9
1
1
1
2
1
24

5
3
9
1
1
1
2
1
24

ลูกจางประจํา
2549 2550
5
3
11
18
11
48
20
2
118

5
3
9
17
10
47
18
2
111

พนักงาน
2549 2550
6
2
1
1
2
2
3
18

5
3
1
2
2
1
3
17

ลูกจางชั่วคราว
2549 2550
-

รวม
2549 2550
1
1

12
20
25
45
73
105
3
56
339

28
28
46
65
87
156
25
62
499

11
21
24
39
71
85
4
45
300

ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกหนวยงานที่สังกัดที่มีอัตราวาง
หนวยงาน

อัตราวาง
พนักงานราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย

งานบริหารและธุรการ
งานอาคารและสถานที่
งานซอมบํารุง
งานยานพาหนะ
งานสวนและรักษาความสะอาด
งานรักษาความปลอดภัย
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
งานบริหารกลุม งานอาคารพิเศษ
รวม

3

ลูกจางชั่วคราว
1
4
1
6
3
18
13
46

หมายเหตุ จํานวนอัตราวาง จํานวน 49 อัตรา รวมปการศึกษา 2550 มีอัตราทั้งหมด 501 อัตรา

รายงานประจําปการศึกษา 2550

11

26
30
42
58
84
135
25
51
452

ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกตามประเภทของปการศึกษา 2549 เทียบกับ ปการศึกษา 2550
วุฒิการศึกษา
ประเภทของ
บุคลากร

ขาราชการสาย ก
ขาราชการสาย ข
ขาราชการสาย ค
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ป 2549
ต่ํากวาตรี
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ.

ช.

ญ.

10
1
109
251
371

3
17
5
6
109
265
405

4
7
9
77
94

- - 2
- 5
- 5
- 5 3
9 67 14
81 29

3
2
7
12

1
2
2
5

1
1

-

-

รวม

ป 2550
ต่ํากวาตรี
ป.ตรี
ป.โท
ช. ญ. ช. ญ. ช ญ
. .
- - - 2
- 1 8
- 5 3 4 1
- 5
- - - - 1
4 3 3 2 101 8 - - 237 83 17 9 - 347 95 34 14 7 1

ป.เอก
ช ญ

ช.

ญ.

-

3
17
5
2
6
103
254
390

4
7
8
92
111

-

รวม
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1.9 ขอมูลงบประมาณ
ตารางที่ 1.6 รายรับ/รายจาย จากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได จําแนกตามหมวด (จายจริง 1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550)
ลําดับที่

รายรับ

1

เงินบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
1.1 เงินบํารุงการศึกษา
1.2 เงินคาหนวยกิต
1.3 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการภาคพิเศษ
เงินรายไดจากการบริหารงาน
รายไดไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ
เงินรายไดอาคารจอดรถ มก.
4.1 รายไดอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
4.2 รายไดอาคารจอดบางเขน
รายไดอาคารสวัสดิการ มก.
เงินอื่น ๆ
6.1 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปาและโทรศัพท) 381
รวมรายรับ

2
3
4
5

6.
6
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งบประมาณแผนดิน
ไดรับ
จายจริง
คงเหลือ

งบประมาณเงินรายได
ไดรับ
จายจริง
คงเหลือ

5,271,007
286,300
5,109,291
591,714
3,793,837
9,995,766
25,047,915
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ลําดับที่

รายจาย

1

งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 คาจางประจํา
1.3 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน
1.3 คาจางลูกจางชั่วคราว
งบดําเนินการ
2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
2.2 คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
เงินรายไดสํานักงานอธิการบดี (110)
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
โครงการพัฒนาวิชาการ
โครงการตกแตงตนไมและขยายพันธุไมเพื่อจําหนาย
รวมเปนเงิน

2

3

4
5
6
7
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งบประมาณแผนดิน
ไดรับ
จายจริง
คงเหลือ

งบประมาณเงินรายได
ไดรับ
จายจริง
คงเหลือ

7,193,966
17,734,676
481,296

7,193,966
17,734,676
481,296

0.00
0.00
0.00

9,629,300

7,431,901

2,197,399

19,782,133

19,165.891

616,242

2,300,500
16,000,000

2,085,723
12,963,000

214,777
3,037,000

567,000
6,805,017
160,000
462,450

393,172
6,507,449
60,000
384,669

173,828
297,568
100,000
77,781

8,189,439

8,189,439

0.00

286,300
59,314,715

286,300
48,273,537

0.00
5,877,464

53,339,738

47,890,562

5,449,176

1,673,456
1,425,591
21,388,920 18,422,475.00

247,865.00
2,966,445.00
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามฝาย/หนวยงานยอย
จากการปฏิบตั ิงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนผลการปฏิบตั ิงานในรอบปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจที่พัฒนา/ปรับปรุงตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
2.1 การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก แบงตามโครงสรางการบริหารของกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ออกเปน 8 งาน ประกอบดวย
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซอมบํารุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุม งานอาคารพิเศษ
2.1.1 งานบริหารและธุรการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในการสนับสนุนใหการปฏิบตั ิงานของกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ เกี่ยวกับ สารบรรณ การเจาหนาที่ การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก ม.ก. และเทคนิคคอมพิวเตอร และงานอื่น ๆ โดยแบงการบริหารงาน
ออกเปน 10 หนวย และมีผลการปฏิบตั งิ านดังนี้

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ฉบับ
124,728/431,709/6,741
เรื่อง/ครั้ง/ฉบับ
85/663/13,549
เรื่อง/ครั้ง
1,043/7,431
เรื่อง/ครั้ง
5,819/1,446
เรื่อง
10,170

หนวยงาน
1. หนวยสารบรรณ
2. หนวยการเจาหนาที่
3. หนวยการเงิน
4. หนวยบัญชี
5. หนวยจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาสาธารณูปโภค
6. หนวยพัสดุ
7. หนวยงบประมาณ
8. หนวยทะเบียนขอมูลและบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
9. หนวยเทคนิคคอมพิวเตอร

เรื่อง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง

19,057
156/333
37,025/21,237
3,246

10. หนวยประชาสัมพันธ

ฉบับ/แผน

10/7500

อนึ่ง ในการบริหารจัดการ และใหบริการของงานบริหารและธุรการดังกลาว ซึ่งในหนวยทะเบียน
ขอมูลและบัตรอนุญาตผานเขาออก มก. ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 มีเงิน
รายไดคาธรรมเนียมบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เปนเงิน 565,950 บาท และมีผูใชบริการ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

จํานวน (คน)

ผูใชบริการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูปกครอง
บุคคลภายนอก
รวม

750
294
1,249
2,993
363
5,649

2,993

3000
2500
2000

นิสิต มก.

500

363

1,249

294

1000

บุคลากร กษ.
750

1500

บุคลากร มก.

ผูป กครอง
บุคคลภายนอก

0

รูปภาพที่ 1 จํานวนผูใชบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
รายงานประจําปการศึกษา 2550

16

2.1.2 งานอาคารและสถานที่
ทําหนาที่ใหบริการและดูแลซอมบํารุงรักษาอาคารหอประชุมใหญ อาคารศูนยเรียนรวม 1
อาคารศูนยเรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 อาคารพุทธเกษตร อาคารศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
หนวยบานพักสวัสดิการฯ และอาคารวิจยั และพัฒนา โดยแบงการบริหารงานออกเปน 9 หนวย
และมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภทของงาน
หนวยธุรการและพัสดุ
หนวยบริการหอประชุมใหญ
หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม 1
หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม 2
หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม 3
หนวยบริการอาคารพุทธเกษตร
หนวยบานพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร
อาคารวิจัยและพัฒนา

หนวยนับ
เรื่อง
ครั้ง
ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน
ครั้ง
เรื่อง
ครั้ง

จํานวน
2,664
55
19,338 ชม./1,986,936 คน
43,068 ชม./1,073,350 คน
29,988.45 ชม./2,660,146 คน
252
470
177

2.1.3 งานซอมบํารุง
ทําหนาที่ดูแลและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย อาทิ รถยนต ไฟฟา
ประปา โทรศัพท ระบบเชือ่ มโลหะ ระบบปรับอากาศ ถนน โตะ เกาอี้ ประตู หนาตาง อาคาร ระบบ
บําบัดน้ําเสีย และปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแบงออกเปน 10 หนวย และมีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประเภทของงาน
หนวยธุรการและพัสดุ
หนวยชางเครือ่ งยนต
หนวยชางกอสราง
หนวยชางไฟฟา
หนวยชางประปา
หนวยชางโทรศัพท
หนวยชางเชื่อมโลหะ
หนวยชางปรับอากาศ
หนวยชางอิเล็กทรอนิกส
หนวยบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
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หนวยนับ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จํานวน
6,344
2,986
1,117
665
396
497
156
132
23
12

17

2.1.4 งานยานพาหนะ
ทําหนาที่ใหบริการรถยนตสว นกลางและเครื่องจักรกล รถสวัสดิการ ควบคุมและสรุป
รายงานการเบิกจายวัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น ดําเนินการดานการจดทะเบียน การโอน การตรวจ
สภาพ การตอภาษี การจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนต การแกไขเปลีย่ นแปลงลักษณะรถ และ
การประกันภัยรถยนตของสวนกลางและรถสวัสดิการ งานดานธุรการและพัสดุ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ ตามนโยบาย และภารกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยแบงการปฏิบัติงานออกเปน 5 หนวย และมี
ผลการปฏิบตั งิ านดังนี้
หนวยงาน
1. หนวยธุรการและพัสดุ
2. หนวยบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล
3. หนวยรถสวัสดิการ
4. หนวยทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัย
5. หนวยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
ครั้ง
1,682
ครั้ง
1,382
ครั้ง
744
ครั้ง
138
ครั้ง
686

หมายเหตุ

2.1.5 งานสวนและรักษาความสะอาด
ทําหนาที่ดานการบํารุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาด การเพาะชําไมดอก ไมประดับ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และการเก็บขยะ ตกแตงสถานที่งานพิธี และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายแบงการ
ปฏิบัติงานออกเปน 5 หนวย และมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
หนวยงาน
1.หนวยธุรการและพัสดุ
1.1 รับเอกสาร
1.2 รับสงหนังสือ
2.หนวยเรือนเพาะชําและไมประดับ
2.2 งานขยายพันธุไมดอกไมประดับ
3.หนวยรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย
3.1 การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน มก. 39 จุด
4.หนวยดูแลและตกแตงสวน
4.1 จัดสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับ
4.2 ดูแลตัดแตงสนามหญาพื้นที่สวนกลาง
4.3 งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายใน มก.
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ผลการดําเนินงาน
755
896
12,737

หมายเหตุ

ครั้ง 755 เรือ่ ง
ครั้ง 896 เรือ่ ง
กระถาง

288

ครั้ง 2,015,280 กิโลกรัม
(2015.28 ตัน)

101
42
4

ครั้ง 101 หนวยงาน
ครั้ง
ครั้ง
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หนวยงาน
5. หนวยบํารุงรักษาบริเวณ
5.1 งานโครงการ
5.2 งานปรับปรุงพื้นที่ซอ มแซมพืน้ ผิวจราจร
5.3 งานปรับปรุงพื้นที่ปูทางเดินเทา
5.4 งานควบคุมดูแลการขุดลอกระบายน้ํา และ
กําจัดวัชพืชตามคูน้ําโดยรอบวิทยาเขต
5.5 งานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.งานขอความอนุเคราะห
6.1 ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่
6.2 ขอความอนุเคราะหตดั แตงตนไม
6.3 ขอความอนุเคราะหยมื ไมดอกไมประดับ
6.4 ขอความอนุเคราะหพนั ธุพุทธรักษา
6.5 ขอความอนุเคราะหทงิ้ เศษวัสดุ ขยะกิ่งไม และดิน
บริเวณจุดทิ้งขยะ ซ. พหลโยธิน 45

ผลการดําเนินงาน
19
13
3
5

โครงการ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

8

ครั้ง

33
40
10
5
115

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หมายเหตุ

33 หนวยงาน
40 หนวยงาน
10 หนวยงาน
21 หนวยงาน

สรุปปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ ภายใน มก.
เดือน
ปริมาณขยะ(กิโลกรัม)/เดือน
มิถุนายน 2550
202,190
กรกฎาคม 2550
229,220
สิงหาคม 2550
207,720
กันยายน 2550
198,970
ตุลาคม
2550
169,310
พฤศจิกายน 2550
186,510
ธันวาคม
2550
163,870
มกราคม
2551
160,570
กุมภาพันธ 2551
181,310
มีนาคม
2551
168,640
เมษายน
2551
146,970
พฤษภาคม 2551
181,380
รวม
2,196,660
ที่มา : ใบชั่งน้ําหนัก สถานีขนถายมูลฝอย แขวงออเงิน สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร
(ในแตละวันทีท่ ิ้งขยะ)
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250,000

50,000
0

181,380

100,000

146,970

150,000

202,190
229,220
207,720
198,970
169,310
186,510
163,870
160,570
181,310
168,640

200,000

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/เดือน)

รูปภาพที่ 2 สรุปปริมาณขยะที่จัดเก็บภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.1.6 งานรักษาความปลอดภัย
มีหนาที่ในดานการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบ
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการควบคุมการใหบริการของกลุมรถจักรยานยนต
บริการ ควบคุมหาบเรแผงลอยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหบริการในดานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับการรองขอ โดยแบงการดําเนินงานออกเปนหนวย 9 หนวย มีผลการปฏิบตั ิงานดังนี้
หนวยงาน
1. หนวยธุรการและพัสดุ
2. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
3. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
4. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
5. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
6. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
7. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
8. หนวยบังคับการและสนับสนุนการปฏิบัติการ
9. หนวยบริการวิทยุคมนาคม

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ จํานวน
เรื่อง
18,328
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
225
ครั้ง
225
ครั้ง
225
ครั้ง
329
ครั้ง
1,450
ครั้ง
2,137

รายได
(บาท)
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หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ จํานวน

10. และปฏิบัติงานอื่นๆ ประจําวัน ดังนี้
- รับแจงเหตุและบันทึกประจําวัน
- มีอุบัติเหตุภายใน มก.
- ปรับผูฝ า ฝนระเบียบการล็อคลอรถยนต
- ปรับผูฝ า ฝนระเบียบหาบเร แผงลอย และลอเลื่อน
- ปรับผูฝ า ฝนระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

รายได
(บาท)

74
46
1,813
13,500
-

181,300
27,000
-

2.1.7 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
ทําหนาที่ใหบริการซอมแซม สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา
อาคารและสถานที่และสิ่งปลูกสรางอื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต และงานที่ไดรับ
หมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่งมีพื้นทีในเขตความรับผิดชอบ ประมาณ 57 ไร โดยแบงอาคาร
ตาง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาคารหอพักนิสิต ชาย หญิง
ลานกีฬาในหอพักนิสิต
เรือนรับรองหอพักนิสิตหญิง
อาคารกิจกรรมนิสิต
อาคารที่ทําการกองกิจการนิสิต
อาคารปมน้ํา
อาคารโรงบําบัดน้ําเสีย
อาคารสถานพยาบาล มก.

จํานวน 18 หลัง
จํานวน 6 สนาม
จํานวน 2 หลัง
จํานวน 6 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 4 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน
1 หลัง

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต แบงออกเปน 9 หนวย มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
หนวยงาน
หนวยธุรการและพัสดุ
หนวยชางไม
หนวยชางประปา
หนวยชางไฟฟา
หนวยชางเชื่อม
หนวยชางปูน
หนวยชางสี
หนวยชางโครงการ
หนวยชางเขียนแบบ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รายงานประจําปการศึกษา 2550

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
4,985
989
713
921
97
69
16
38
10
43

หมายเหตุ
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2.1.8 งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ
ทําหนาที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป
อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 อาคารจอดรถบางเขน ให
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยฯ มาก
ที่สุด งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ แบงออกเปน 1 หนวย 5 อาคาร และมีผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
แผนงาน
1. หนวยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ป
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
รวมเปนเงิน

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
เรื่อง
17,503
ครั้ง
1,762
ครั้ง
49,902
ครั้ง
42,028
ครั้ง
9,630
ครั้ง
8,270

งบประมาณ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท)
247,400.00
844,230.00
3,960,389.00
5,117,729.00
618,030.00
10,787,778

713,801.00
10,670,908.93
1,486,092.93
2,124,672.95
938,744.42
15,934,220.23

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
12,000,000.00

อาคารสารนิเทศ 50 ป
อาคารสวัสดิการ มก.

10,000,000.00

อาคารจอดรถงามวงศวาน 1
8,000,000.00

อาคารจอดรถบางเขน

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

รายได

รายจาย

รูปภาพที่ 3 สรุปรายได - รายจายของอาคาร
รายงานประจําปการศึกษา 2550
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2.2 การดําเนินงานตามภารกิจรอง
สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจรอง กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการสนับสนุนการใหบริการเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ การรักษาความ
สะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร การรักษาความปลอดภัยและการใหยืมอุปกรณ
ตาง ๆ เพื่อใชงานพิธีตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดจัดเปนประจําทุกป และมีโครงการที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 6 งาน 1 โครงการ ดังนี้
1. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. งานวันเกษตรแหงชาติ หรืองานเกษตรแฟร
3. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
4. งานประชุมทางวิชาการ
5. งานกาชาด
6. งานกฐินพระราชทาน
7. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ประจําป 2550
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
สนับสนุนการใหบริการเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่
การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ
สาธารณูปโภค การจราจร การรักษาความปลอดภัยและการใหยมื อุปกรณตาง ๆ เพื่อใชงานพิธีตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งประกอบดวย
ลําดับ
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ที่
1
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1.1 ฝายสถานที่ ทําหนาที่ตกแตงสถานที่ ตกแตงเวทีที่
ประทับ ประดับธงเสนทางเสด็จฯ ทําความสะอาดภายใน
มก. กางเต็นท จัดเกาอี้ผูปกครอง ฯลฯ
1.2 ฝายรักษาความปลอดภัย การจราจร ทําหนาที่รักษา
ความปลอดภัยบริเวณพิธี จัดเจาหนาที่ควบคุม ดูแล
การจราจร อํานวยความสะดวกการจอดรถของแขกเชิญ
ฯลฯ
2
งานวันเกษตรแฟร ป 2550 (งดจัดป 2550)
2.1 ฝายสถานที่ ดําเนินการตกแตงสถานที่ พิธีเปด ทํา
ความสะอาดบริเวณงาน กางเต็นท ใหบริการรถสุขาฯ
2.2 ฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย ดําเนินการดูแล
รักษาความปลอดภัย จัดจราจร ฯลฯ
3
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
รายงานประจําปการศึกษา 2550

ประมาณ
การ(บาท)
568,000

297,100

จายจริง
(บาท)

หมายเหตุ

525,172.50 คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ
288,119

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ
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ลําดับที่
4

5
6

7

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ประมาณการ
(บาท)

งานประชุมทางวิชาการ
4.1 ฝายสถานที่ ดําเนินการตกแตงสถานที่ พิธี
เปด ทําความสะอาดบริเวณงาน กางเต็นท
ใหบริการรถสุขาฯ
4.2 ฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย
ดําเนินการดูแลรักษาความปลอดภัย จัดจราจร
ฯลฯ
งานกาชาด (งดจัดป 2550)
งานกฐินพระราชทาน
- ฝายยานพาหนะและอํานวยความสะดวก
การเดินทาง ณ วัดตูม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2550
รวมกับบุคลากร เจาหนาที่ อาจารย นิสิตรวมกัน
พัฒนาทําความสะอาดพื้นที่ ปลูกตนไม ภายใน
วิทยาเขตบางเขน โดยมี นิสติ บุคลากร และหนวย
ราชการที่ขอความอนุเคราะห เขารวมทั้งหมด
11,338 คน

รายงานประจําปการศึกษา 2550

95,000

จายจริง
(บาท)

หมายเหตุ

94,938

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ
คาใชจายใช
รวมกับ
งานวันเกษตรฯ

105,000

43,000

คาเชารถและ
คาอาหาร
เจาหนาที่ รปภ.

(23 มิถนุ ายน 2550)
387,000
376,423
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2.3 ผลการดําเนินงานภารกิจงานพัฒนา/ปรับปรุงที่ไดดําเนินการตามแผน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนินการภารกิจงานพัฒนา/ปรับปรุงที่ไดวางแผนการ
ดําเนินงานไว ซึ่งเปนการจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ การจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร ระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน ตกแตงสถานที่ จัดหาวัสดุ
อุปกรณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา เพื่อใหนิสิต บุคลากร มีความสะดวก
ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนทดี่ ี จึงไดมีการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงงาน/กิจกรรม/โครงการ
ดังนี้
งานบริหารและธุรการ
1. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ป 2550 (23 มิถุนายน 2550) โดยใชงบอุดหนุน
ทั่วไป เปนเงิน 387,000 บาท และจายจริง
เปนเงิน 376,423 บาท มีเงินคงเหลือ 1,577 บาท
ดําเนินการ เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการและคาใชจาย จัดเตรียมอาหาร น้ําดื่ม
ใหกับผูรวมพัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จัดเตรียม
เงินเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณสนับสนุน
การพัฒนา ทําหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ
จัดเตรียมผลไมสําหรับผูบริหารมอบใหทุกหนวยงานที่
รวมวันพัฒนาฯ สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ
จํานวน 121 เลม และสงหนังสือสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการใหหนวยงานเรียนรอยแลว
2. การจัดทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. มีรายไดคาธรรมเนียมบัตรอนุญาตผานเขาออก มก. เปนเงิน 348,150 บาท ดําเนินการใหบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. และบัตร
อนุญาตสําหรับรถจักรยานยนต ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการปกติ ดังนี้
¾ บัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
- บุคลากร มก. จํานวน 511 ใบ
- บุคลากรกระทรวงเกษตรฯ จํานวน 242 ใบ
- นิสิต มก. จํานวน 1,019 ใบ
- ผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ จํานวน 1,794 ใบ
- บุคคลภายนอก จํานวน 261 ใบ
¾ บัตรอนุญาตสําหรับรถจักรยานยนต
- บุคลากร มก. จํานวน 889 ใบ
- นิสิต มก. จํานวน 336 ใบ

รายงานประจําปการศึกษา 2550
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3. รายงานประจําป 2549 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2549 เพื่อสรุปผลการดําเนินการ การพัฒนา
ปรับปรุงงานที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่รับผิดชอบในรอบ 1 ป
ระหวาง 1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550 ซึ่งดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยเดือนมิถุนายน 2550
4.งานประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ไดตรวจประเมิน
คุณภาพของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 4 กรกฎาคม 2550
5. ตอนรับคณะบุคลากรจากFinnish Youth Institute ประเทศฟนแลนด (4 มิถุนายน 2550)
เขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

6. งานประชาสัมพันธกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดําเนินการปรับปรุง Website ของหนวยงานประชาสัมพันธ
ขาวกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่สังกัด
กองยานพาหนะฯ จํานวน 253 ฉบับ
7. โครงการกิจกรรม 5 ส. ดําเนินการจําหนายพัสดุ
ที่ชํารุด และเสื่อมสภาพ คือ ครั้งที่ 1 โดยการขายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ไดจําหนายพัสดุ จํานวน
26 รายการ ไดรับเงิน 113,400 บาท ใหทําลาย จํานวน 17 รายการ และโอนคืนใหสํานักบริการ
คอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 จําหนายรถยนต จํานวน 3 คัน ไดรับเงิน 132,000 บาท
ครั้งที่ 3 จําหนายปอมยามโดยการทําลาย 1 ปอม
ครั้งที่ 4 ดําเนินการทําลายเอกสาร ที่มีอายุเกิน 10 ป โดยการใชเครื่องยอยทําลาย

รายงานประจําปการศึกษา 2550

26

8. โครงการสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ครั้งที่ 1 จัดโครงการสัมมาทิฐิกองฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 โดยมีผูรวมงาน 196 คน
มีคาใชจาย เปนเงิน 60,000 บาท

ครั้งที่ 2 จัดโครงการสัมมาทิฐิกองฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 โดยมีผูรวมงาน
จํานวน 361 คน มีคาใชจายจากเงินรายไดกองยานพาหนะฯ เปนเงิน 60,000 บาท

9. ตอนรับผูบริหารศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ครั้งที่ 1 ตอนรับผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานของกองยานพาหนะฯ

ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลอลงกรณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานของ
กองยานพาหนะฯ มีคาใชจายเปนคาอาหารวาง เปนเงิน 1,080 บาท
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10. งานตรวจสอบภายในสํานักงานอธิการบดี ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
สํานักงานอธิการบดี พรอมจัดเตรียมเอกสารดานการเงิน การบัญชี และบุคลากรสําหรับการใหขอมูล
คณะกรรมการ ณ หองประชุมกองยานพาหนะฯ ในวันที่ 3 มกราคม 2551

งานอาคารและสถานที่
1. โครงการติดตัง้ เครื่องเสียงและระบบไฟหองประชุม ณ อาคารวิจัยและพัฒนา
การดําเนินการติดตั้งที่หองประชุมหอง 601 ขนาด 50 ที่นั่ง
และหอง 701 ขนาด 220 ที่นั่ง ไดรับงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 1,405,500 บาท
ดําเนินการจัดซื้อเปนเงิน 1,255,110 บาท
มีเงินคงเหลือ 150,390 บาท
2. โครงการปรับปรุงเครือ่ งฉาย LCD อาคารศูนยเรียนรวม 1 , 2 , 3 โดยใชงบประมาณ
เงินรายไดสวนกลาง ป 2551 เปนเงิน 1,880,000 บาท ดําเนินการจัดซื้อเปนเงิน 1,130,000 บาท มีเงิน
คงเหลือ 750,000 บาท โดยดําเนินการติดตั้งดังนี้
¾ อาคารศูนยเรียนรวม 1 จํานวน 6 เครื่อง ขนาดความสวาง 3,000 ANSILUMEN
หอง 225 , 226 , 331 , 332 , 333 , 334
¾ อาคารศูนยเรียนรวม 2 จํานวน 7 เครื่อง ขนาดความสวาง 2,500 ANSILUMEN
หอง 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 410
¾ อาคารศูนยเรียนรวม 3 จํานวน 5 เครื่อง
หอง 206 , 302 , 304 , 404 , 403
การดําเนินการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตั้ง
เครื่องฉาย LCD ใหม ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการทํางาน
มากกวา 4 ปขึ้นไป ที่ใชงานประจําอาคารศูนยเรียนรวม
ซึ่งเปนอาคารศูนยกลางการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหการใหบริการ
อุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. อาคารหอประชุมใหญ ดําเนินการจางบริษัทฯ กําจัดปลวกภายในบริเวณอาคารหอประชุม
ใหญ มีคาใชจา ยเปนเงิน 15,190 บาท
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4. อาคารพุทธเกษตร ปรับปรุงระบบน้ําเสียลงทอบําบัดน้ําเสียกลางของมหาวิทยาลัยฯ

5. โครงการปรังปรุงอาคารในชวงระหวางปดภาคเรียน อาคารศูนยเรียนรวม 1 , 2 , 3
โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 5,011,500 บาท ซึ่งไดดําเนินการดังนี้
¾ ระบบไฟฟา เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต
 ศูนยเรียนรวม 1 จํานวน 30 หลอด
 ศูนยเรียนรวม 2 จํานวน 35 หลอด
 ศูนยเรียนรวม 3 จํานวน 192 หลอด
¾ ระบบประปาและสุขภัณฑหอ งน้ํา ตรวจซอมอุปกรณที่
ชํารุดใหใชงานไดตามปกติ
¾ ระบบปรับอากาศ ตรวจลางชุดคอนเดนเชอร (คอยรอน)
และถอดลางแผนกรองอากาศของชุดคอยเย็น
¾ ระบบโสตทัศนูปกรณ ตรวจเช็คระบบเครื่องเสียง
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD เครื่องฉายภาพสามมิติ
VISUALIZER เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร
¾ ระบบความสะอาด ขัดลางและลงน้ํายาหองเรียน
และพื้นที่ทางเดินของตัวอาคารทั้งหมด
¾ ระบบอุปกรณตาง ๆ เชน ตรวจซอมเกาอี้เรียน
6. โครงการจัดเก็บคาใชบริการลานจอดรถหอประชุมใหญ มก. เริ่ม
ดําเนินการวันที่ 15 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บคาจอดรถกับ
บุคคลภายนอกที่นํารถมาจอดภายในบริเวณลานจอดรถ เปนการเรงพัฒนา
ศักยภาพในดานการสงเสริมรายไดของลานจอดรถหอประชุมใหญ ใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ มีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
(ธันวาคม 50 -15 พฤษภาคม 2551) เปนเงิน 409,537 บาท และมีคาใชจาย เปนเงิน 136,245 บาท
คาปอมยามเก็บเงิน 31,500 บาท , นาฬิกาตอดเวลา 13910 บาท คาตอบแทนเจาหนาที่ 37,800 บาท
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7. โครงการเปลี่ยนหลอด LCD อาคารศูนยเรียนรวม 1 , 2 , 3
ใชเปลี่ยนสําหรับเครื่อง LCD Projector เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุ
การใชงานครบชั่วโมงการทํางาน คาใชจายเปนเงิน 239,145 บาท
8. โครงการปรับปรุงและซอมแซมภายในอาคารศูนยเรียนรวม
1 , 2 , 3 คาใชจายเปนเงิน 55,950 บาท
¾ สุขภัณฑหองน้ํา ตรวจซอมอุปกรณที่ชํารุดใหใชงานไดตามปกติ
¾ เปลี่ยนหลอดไฟที่ชํารุดและไมสามารถใชงานได

9. การจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 ประจําป 2551 อาคารศูนยเรียนรวม 3
เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชุมวิชาการ คาใชจายเปนเงิน 79,659 บาท
10. โครงการปรับปรุงอาคารวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงสุขภัณฑหองน้ําและเปลี่ยน
หลอดไฟที่ชํารุดและไมสามารถใชงานได คาใชจายเปนเงิน 8,358 บาท
11. โครงการกอสรางอาคารการเรียนรู (ศร.4) ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
มอบหมายใหกองยานพาหนะอาคารและสถานที่เปนผูด ูแลรับผิดชอบจัดการอาคารการเรียนรู (ศร.4)
เพื่อใชในการเรียน การสอน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณตามหองเรียน
และไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑประจําอาคารเปนราคารวมทั้งสิ้น 1,944,000 บาท และจัดจางติดตั้ง
อุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนเงิน 22,236,000 บาท โดยทานอธิการบดีจะใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันเปดภาคเรียน
งานซอมบํารุง
1. การติดตั้งไฟแสงสวางที่จอดรถจักรยานริมรั้ว
ประตูงามวงศวาน 2 โดยมีคาใชจายเปนเงิน 8,608 บาท
ซึ่งดําเนินการเจาะประกับโคมพรอมติดตั้งโคมหลอด
ฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตต 4 ชุด เดินสายเมน NYY 2x2.5
โดยใสทอ PVC 6 หุน และจั๊มไฟเขากับโคมไฟสวนหยอม
ประตู 2
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2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง ภายใน มก.
¾ การติดตั้งไฟแสงสวางที่จอดรถจักรยานริมรั้วประตูใหญ มก. โดยมีคาใชจาย
เปนเงิน 23,635 บาท ซึ่งดําเนินการเดินเดินสายเมน ติดตั้งประกับโคมและกลองตอสาย และติดตั้งโคม
หลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตต 13 ชุด
¾ ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบานพักขาราชการ ( ซอยพหลโยธิน 45 ) โดยมี
คาใชจายเปนเงิน 780 บาท ซึ่งดําเนินการตรวจสอบทีต่ ูเซฟตี้ 60 แอมป ตรวจสอบฟวสขาด และ
ดําเนินการ เปลี่ยนฟวส

3. ติดตั้งทีล่ อ ครถจักรยานบริเวณศูนยเรียนรวม 2, 3 และหอประชุมใหญ โดยดําเนินการ
ขุดดิน เทคอนกรีต ทําราวเหล็กสําหรับล็อคยึดโซรถจักรยาน และเชื่อมเหล็ก มีคาใชจายเปนคาวัสดุ เปน
เงิน 12,160 บาท

4. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ป 2550
ดําเนินการตกแตงซุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน
งานวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 2 ประตู คือ
ประตูวิภาวดีและประตูงามวงศวาน 1 โดยมีคาวัสดุ
เปนเงิน 37,310 บาท
5. งานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถฯ โดยดําเนินการออกแบบ
จัดทํากรอบพระบรมศาทิศลักษณฯ และทาสี พรอมติดตั้งประตู
งามวงศวาน 1 และประตูวภิ าวดี โดยมีคาวัสดุ เปนเงิน 2,400 บาท
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6. งานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาคีต
มหาราชัน ดําเนินการจัดสถานที่ จับผาระบายราวบันได
ทางขึ้นดานหนาหอประชุมใหญ มก. ติดธงธรรมจักร, ธงชาติและ
ธง 80 พรรษา บริเวณรอบบอน้ําหนาหอประชุมฯ ติดธงบริเวณ
ดานหนาอาคาร ติดตั้งพระบรมศาทิศลักษณฯ บริเวณดานหนา
หอประชุมโดยมีคาวัสดุ เปนเงิน 8,500 บาท
7. โครงการตีเสนจราจรบริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยดําเนินการ
ตีลกู ศรจราจร บริเวณอาคารสารานิเทศ 50 ป ตีเสนทางมา
ลายสองฝงทางขามมาอาคารจอดรถบางเขน และตีเสนจราจร
ตั้งแตบริเวณทางเขาอาคารสารนิเทศ 50 ป ถึงอาคารจอดรถ
บางเขน โดยมีคาวัสดุเปนเงิน 32,370 บาท
8. จัดสถานที่ งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ดําเนินการจับผาระบาย
ราวบันไดหนาอาคารจักรพันธฯ และติดตัง้ ปายบอกทาง

9. โครงการปรับปรุงระบบสายโทรศัพทและสายเคเบิล
โทรศัพท โดยดําเนินการประสานงานกับทางบริษัท TOT จํากัด (มหาชน)
และบริษัททรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดเก็บสายโทรศัพทและ
สายเคเบิลโทรศัพท ตรวจสอบแลวไมใชงาน รื้อถอนออก และจัดสายที่ยัง
ใชงานไดอยูใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม บริเวณหนากองยานพาหนะฯ,
โครงการหลวง, หอพักหญิง และแนวถนนระพีสาคริกจนถึงแยกไปรษณีย
10. ติดตั้งชั้นไมสําหรับเก็บเอกสาร ณ สํานักงานอาคารจอดรถบางเขน ดําเนินการนํา
ไมอัด ขนาด 15 มิลลิเมตร. ตัดตามขนาดและจํานวน
ที่กําหนดไว 2 ชุด มาประกอบกันและนําไปติดตั้งโดยยึด
ติดกับผนังโดยมีวัสดุจํานวน 4,000 บาท
11. ทําซุมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 80 พรรษา
ณ ประตูวิภาวดี และประตู 2 โดยมีคาใชจาย 5,640 บาท
ดําเนินการ ทําการรื้อปายซุม “ทรงพระเจริญ” และกรอบพระ
บรมสาทิสลักษณ จากโครงเหล็กประตูวภิ าวดี และประตู 2 ทําการซอมแซมสวนที่ชํารุด พรอมกับทาสี
และนําไปติดตั้งบริเวณประตูวิภาวดี และประตู 2
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12. จัดทําปายบอกทาง งาน “โลกรอน ธรรมเย็น” พรอมติดตัง้
ดําเนินการเขียนขอความ จํานวน 13 แผน แลวนํามาติดลงบนบอรดขาตั้ง
นําไปติดตั้งตามจุดสําคัญ จํานวน 13 จุด จากประตู 1, ประตู 2, ประตูวิภาวดี
มายังคณะประมง โดยมีคาวัสดุเปนเงิน 800 บาท
13. จัดสถานที่งานพิธีเปดระบบบริการสหกรณ 24 ช.ม. ดําเนินการ จัดทําผาแพรคลุมปาย
พรอมติดตั้งและจับผาระบายราวบันไดทางขึ้น และเต็นท จํานวน 3 หลัง, ติดธงชาติ จํานวน 12 ตน
จัดทํา Backdrop, ปายประชาสัมพันธ, ปายบอกทาง และปายที่จอดรถ โดยมีคาใชจาย 3,500 บาท

14. จัดทําเวทีการแสดง “งานเลี้ยงพบปะสังสรรค
งานจราจร สถานีตํารวจนครบาลบางซือ่ ” โดยหนวยงานเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย 1,600 บาท ดําเนินการ จัดสถานที่พรอมติด
Backdrop
15. ซอมแซมพื้นผิวถนนบริเวณคณะศึกษาศาสตร
ดําเนินการ ทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวถนนที่ชํารุดและทําการ
เทแอสฟลดสาํ เร็จรูป โดยมีคาใชจาย 7,170 บาท
16. จัดทํา Backdrop งาน “สัมมนาวิชาการเรื่อง การ
แนะแนวเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทย” ดําเนินการเขียน
ขอความพรอมติดตั้งบนฉากหลังของเวที โดยมีคาวัสดุเปนเงิน
1,200 บาท
17. จัดทํา Backdrop งาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครบรอบปที่ 65” ดําเนินการ ทําการเขียนขอความพรอมนําไปติดตั้งบน
ฉากหลังของเวทีหอประชุม มก. โดยมีคาใชจาย 800 บาท
18 . จัดทํา Backdrop งาน “โครงการ “เลือกแนวทาง..วางอนาคต”
โดยมีคาใชจาย 1,200 บาท ดําเนินการเขียนตัวอักษรขอความให
เหมาะสมกับพื้นที่และนําไปติดตั้งบนฉากหลังของเวที
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19. ซอมแซมโครงเหล็ก 18 เมตร บริเวณเกาะ
กลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ดําเนินการทาสี
โครงเหล็ก 18 ม.พรอมนําไปติดตั้ง โดยมีคาใชจาย
เปนเงิน 4,875 บาท
20. จัดทํา Backdropและปายบอก งาน “พิธีเปดการประชุมทาง
วิชาการ ครั้งที่ 46” ดําเนินการ เขียนขอความพรอมติดตั้ง
บนฉากหลังของเวทีและ ติดบอรดจํานวน 13 แผน พรอม
ติดตั้งตามจุดตาง ๆ โดยมีคาวัสดุ เปนเงิน 2,000 บาท
21. จัดทํา Backdrop งาน “พิธีมอบเสื้อประกอบการกลุมจักรยานยนต
บริการและพิทักษเกษตรกลาง”
ดําเนินการ เขียนตัวอักษรพรอมติดตั้งบนฉากหลังของเวทีหอประชุม มก.
โดยมีคาใชจาย 800 บาท
22. จัดซุมประตูเพื่อรวมไวอาลัยแดสมเด็จพระพีน่ าง ฯ บริเวณหนาประตูใหญ
ดําเนินการ ติดตั้งรูปพระบรมสาทิสลักษณของสมเด็จ
พระพี่นาง พรอมทั้งจัดวางโตะหมูและจับผาระบาย
โดยมีคาใชจาย 6,225 บาท
24. ตรวจสอบไฟฟาแสงสวางถนนจันทรสถิตยและติดตัง้ ตูเซฟตี้ ดําเนินการ เปลีย่ น
หลอดแสงจันทร 250 วัตต และ เดินสายเมนไฟฟา
พรอมติดตั้งตูเ ซฟตี้ 30 แอมป โดยมีคาวัสดุ 5,820 บาท

25. ติดตั้งปลัก๊ ไฟบริเวณอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
โดยมีคาใชจาย10,350 บาท ดําเนินการ
เดินสายพรอมติดตั้ง มิเตอรไฟฟา เดินสายเมนไฟฟา พรอมติดตั้งปลั๊กไฟ 16 จุด เพื่อใชกับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร ขุดหลุมพรอมเทปูน ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลด 400 วัตต และ ติดตั้งควบคุมเวลา เปด – ปด
พรอมเดินสายไฟ ขนาด V.C.T 2x2.5
26. ยายปมตีอากาศ และตรวจสอบปม น้ําบริเวณ
ศาลาหกเหลีย่ ม ดําเนินการยายตูควบคุม เปด – ปด และ
ปมตีอากาศ เดินสายเมนพรอมติดตั้งตูบอ น้ําตรงขาม
อาคารสารนิเทศ 50 ป
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27. ติดตัง้ กริง่ สัญญาณแจงภัยคณะประมงและบอบําบัดน้ําเสีย
ดําเนินการติดตั้งสวิทยกดอยูฝงคณะประมงติดตั้งกริ่งสัญญาณพรอม
เดินสายออนขนาด 2 x1.50 อยูฝงบอบําบัดน้ําเสีย
28. ตรวจสอบไฟแสงสวางบริเวณหอประชุมใหญ และอนุสาวรียสามบูรพาจารย
ดําเนินการตรวจสอบโคมแสงจันทร 250 วัตต เปลี่ยน
บัลลาสส 250 วัตต และเปลี่ยนหลอด 250 วัตต พรอมหลอด
ประหยัดไฟ โดยมีคาวัสดุ 1,635 บาท
29. ติดตัง้ ปลั๊กไฟฟาและติดตัง้ เสาไฟสนามบริเวณ
สวนปาลมอาวุธโส ดําเนินการเดินสายเมน T.H.W. 1 X 2.5
พรอมติดตั้งเบรกเกอร 20 แอมป ติดตั้งปลั๊กไฟ พรอมเดินสาย
กราวดหลอฐานปูน เจาะติดตั้งเสาไฟสนาม โดยมีคาใชจาย
เปนเงิน 2,750 บาท
30. ตรวจสอบระบบปมน้าํ เรือนกลวยไม
ระพีสาคริก ดําเนินการตรวจสอบระบบปมน้ําสวิทย
แรงดัน และเปลี่ยนสวิทยแรงดันใหม โดยมีคาใชจาย
1,200 บาท
31. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารงานซอมบํารุง ดําเนินการเดินสายเมน
T.H.W. 1 X 2.5 พรอมติดตั้งเบรกเกอร 30 แอมป
ติดตั้งคอยลเย็น เดินสายเมนไฟฟาและระบบควบคุม
เดินทอน้ํายา ติดตั้งชุดระบายความรอนนอกอาคาร
โดยมีคาใชจาย16,500 บาท
32. ตรวจสอบระบบไฟฟาแสงสวาง ทางเดินแนวตนสนหลังอาคารจักรพันธฯ
ดําเนินการ เดินสายเมน NYY ขนาด 2x4 ใหมเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 18 วัตต โดยมีคาใชจาย
เปนเงิน11,729 บาท
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33. นิสิต มก.ดูงานระบบบําบัดน้ําเสีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน
ดําเนินการ จัดเตรียมสถานที่และคอยอํานวยความสะดวก ตอนรับคณะนิสิต ที่เรียนวิชาจุลชีววิทยาของ
การบําบัดน้ําเสีย (419484) (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร) และนิสิตทีเ่ รียนวิชาสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีและชีวติ (ศูนยวชิ าบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ที่มาศึกษาระบบบําบัดน้ําเสีย บริเวณ
อาคารบําบัดน้ําเสีย มก. วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เวลา 11.00น. – 15.30 น โดยมี
นิสิตทีศ่ ึกษาดูงานจํานวนทั้งสิ้น 71 คน

34. ซอมแซมรัว้ ที่กั้นระหวางโรงเลี้ยงสุนัขและซอยพหลโยธิน 43 ดําเนินการซอมแซม
รั้วที่กั้นระหวางโรงเลี้ยงสุนัขและซอยพหลโยธิน 43 ทีถ่ ูกรถยนตชนลมใหเปนปกติดังเดิม เพื่อปองกัน
บุคคลภายนอกเขามาขโมยทรัพยสินในโรงเลี้ยงสุนัข

35. จัดทําปายพิธีเปดและ
แพรคลุมปายงานนวัตกรรมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551
ดําเนินการติดตัวอักษรโฟมตามขอความ
และจัดทําผาแพรคลุมปายพรอมติดตั้ง
โดยมีคาใชจาย 3,000 บาท
36. จัดทํา Backdropงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “สถานการณราคาขาว
โอกาสของชาวนาไทย” ดําเนินการเขียนตัวอักษรขอความใหเหมาะสมกับ
พื้นที่และนําไปติดตั้งบนฉากหลังของเวที ณ หองประชุม 701 ชั้น 7
อาคารวิจัยและพัฒนาโดยมีคาใชจาย 400 บาท
37. จัดทํา Backdrop งานอบรมบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “วิธกี าร
จัดทําและเขียน Course Syllabus” ดําเนินการเขียนตัวอักษรขอความ
และนําไปติดตั้งบนฉากหลังของเวที ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
อาคารอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีคาใชจาย 400 บาท
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38. จัดทํา Backdrop“พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ” ดําเนินการเขียน
ตัวอักษรขอความใหเหมาะสมกับพื้นที่และนําไปติดตัง้ บนฉากหลัง
ของเวทีหองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารอาคารสารนิเทศ 50 ป
โดยมีคาใชจาย 400 บาท
งานสวนและรักษาความสะอาด
1. ทําทางเดินเทาเชื่อมศาลาหกเหลี่ยมกับศาลพระพรหม ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ปู
ทางเดินเทาเพิ่มความสะดวกแก นิสิต บุคลากร ในการใชเสนทางสักการะศาลพระพรหม ดําเนินการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2550 มีคาใชจายเปนเงิน 6,000 บาท

2. การศึกษาดูงานการกําจัดขยะ อันตราย ณ บริษัทรีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ.ชลบุรี
ดําเนินการวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2550 โดยเขาเยี่ยมชมโรงงานกําจัดขยะอันตราย
ณ บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ.ชลบุรี

3. โครงการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานบริเวณพื้นที่ริมรั้วประตูใหญ มก. ระหวางวันที่ 619 มิถุนายน 2550 โดยใชงบประมาณ เปนเงิน 198,000 บาท และจายจริง เปนเงิน 155,425 บาท มี
เงินคงเหลือ 42,575 บาท โดยปรับปรุงพืน้ ที่ปูตวั หนอน เพื่อใหมีพื้นที่จอดรถจักรยานที่มีความ
เหมาะสม เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะดวก ปลอดภัย
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4. โครงการตัดแตงไมใหญป 2550 ตัดแตงกิ่งไมใหญ เพี่อแกปญหาและปองกันกิ่งไมใหญหัก
เวลามีฝนตกและลมแรงบริเวณพื้นที่สว นกลาง โดยใชงบประมาณ เปนเงิน 90,000 บาท และจายจริง
เปนเงิน 89,380 บาท มีเงินคงเหลือ 620 บาท มีบริเวณ ถนนชูชาติกําภู ถนนระพีสาคริก บริเวณ
หอประชุมใหญ มก. ถนนจันทรสถิตย ถนนไพทูรย อิงคสุวรรณ ถนนจักรพันธเพ็ญศิริ และ
ถนนจงรักษ ปรีชานนท

5. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศนดานหลังอาคารจักรพันธ มก. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่จัดสวน
บริเวณดานหลังอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ใหสามารถรองรับการใชประโยชน มีความสวยงาม และมีภูมิ
ทัศนที่ดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 ดําเนินการระหวาง มิถุนายน – กรกฎาคม
2550 (ดําเนินการเสร็จ 10 ก.ค. 50) โดยใชงบประมาณเปนเงิน 240,320 บาท และจายจริงเปนเงิน
220,559.75 บาท มีเงินคงเหลือ 19,760.25 บาท

6. โครงการปรับปรุงคูคลองและพื้นที่ริมรั้ว มก. ดําเนินการปลูกตนนนทรีแนวรั้วดานถนน
งามวงศวานตลอดแนว ตัดแตงไมใหญและไมพุม กําจัดวัชพืชและเศษขยะในคูคลองเพื่อความสะอาด
และเรียบรอย เปนการปรับพื้นที่ริมรั้วใหมีสภาพภูมิทัศนที่รมรื่น สวยงาม ดําเนินการระหวาง
พฤษภาคม - มิถุนายน 2550 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติเปนเงิน 200,000 บาท จายจริง เปนเงิน
80,000 บาท มีเงินคงเหลือ 120,000 บาท

7. ปูแอสฟลทบริเวณทางเขาคณะประมง
ปรับพื้นที่ปูแอสฟลท (จํานวน 2 ตัน) เพือ่ แกปญหาน้ําทวมขัง
เมื่อมีฝนตก บริเวณประตูทางเขาคณะประมง ในวันที่ 19
มิถุนายน 2550 ดําเนินงานดังนี้ มีคาใชจายเปนเงิน 3,424 บาท
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8. ปรับปรุงพื้นที่ปูแอสฟลท บริเวณทางแยกหกเหลีย่ ม, บริเวณทางแยกคณะวิทยาศาสตร,
บริเวณทางแยกโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร ดําเนินการวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีคาใชจายเปนเงิน
8,560 บาท เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง ซอมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณทีช่ ํารุด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช
เสนทาง แกบคุ ลากร นิสิต และผูมาติดตอราชการภายใน มหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานปรับพื้นที่ และ
ปูยางแอสฟลท พรอมบดอัด

9. ปรับปรุงพื้นที่ปูแอสฟลทถนนหนาอาคารวิจัยและพัฒนา ดําเนินการวันที่ 28 มิถุนายน
2550 มีคาใชจายเปนเงิน 8,560 บาท เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง เพิ่มความสะดวกแกนิสิตและบุคลากร
ในการใชเสนทาง

10. พิธีรับมอบแผนชีวมวลปองกันวัชพืช(บริษัท อินฟาร เดลตา จํากัด มอบแผนชีวมวล
ปองกันวัชพืชแก มก. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดย
มีผูเขารวมพิธรี ับมอบ ไดแก อธิการบดี มก. รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ ที่ปรึกษาฯ และฝาย
งานสวนและรักษาความสะอาด

11. ปรับปรุงพื้นที่ปูแอสฟลทบริเวณถนนดานหลังอาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ
โดยปูแอสฟลท จํานวน 10 ตัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เพื่อปรับปรุงสภาพถนนบริเวณดานหลัง
อาคารจักรพันธ เพ็ญศิรใิ หสามารถรองรับการใชประโยชน มีความสวยงาม และมีภูมิทัศนที่ดีในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 มีคาใชจายเปนเงิน 17,120 บาท
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12. โครงการบริหารการจัดการขยะมีพิษ ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขยะมีพิษที่ใชแลว
จากหองปฏิบัติการตามหนวยงานตางๆ ภายใน มก. เพื่อดําเนินการขนยายขยะมีพิษนําไปกําจัดอยาง
ถูกวิธีและปลอดภัย ระหวางวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2550 ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 800,000 บาท
และจายจริงเปนเงิน 544,749.88 บาท มีเงินคงเหลือคงเหลือ 255,250.12 บาท

13.ปรับปรุงพื้นถนนปูแอสฟลทบริเวณศูนยเรียนรวม 2 และถนนดานขางสระน้ําจุฬา
ภรณวลัยลักษณ เพื่อปรับปรุงสภาพถนนโดยการปูแอสฟลทจํานวน 30 ตัน บริเวณแนวถนนศูนยเรียน
รวม 2 และถนนดานขางสระน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ ใหสามารถรองรับการใชประโยชน มีความสวยงาม
และมีภูมิทัศนที่ดีในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 ระหวางวันที่ 16-18 กรกฎาคม
2550 มีคาใชจาย เปนเงิน 90,950 บาท

14.จัดเตรียมสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับเพื่อถวายการรับรอง งานพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจําป 2550
14.1.งานราตรีเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ทรงสําเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) คณะประมง
วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ โดยดําเนินการจัดสวนภายในอาคารจักร
พันธฯ และบริเวณรอบนอกอาคาร ตกแตงไมดอกไมประดับ จัดแจกันดอกไมประดับบริเวณงาน
ดูแลรักษาความสะอาดเสนทางเสด็จฯ
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14.2 ถวายการรับรอง ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทรงเสวยพระกระยาหารค่ํา วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2550 ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ
50 ป โดยดําเนินการจัดสวนตกแตงไมดอกไมประดับ บริเวณหองโถงภายนอกหองประชุม 9 และ
บริเวณหองโถงภายนอก จัดแจกันดอกไมประดับบริเวณหองโถงภายนอกหองประชุม 9 บริเวณ
หองเสวย และหองประทับ ดูแลรักษาความสะอาดเสนทางเสด็จฯ จัดเก็บไมดอกไมประดับหลังเลิกหอง

14.3 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2550 โดยดําเนินการ
จัดสวนตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณภายนอกภายในเตนทแสดงนิทรรศการ และบริเวณรอบนอก
อาคารชวนชม จัดแจกันดอกไมประดับบริเวณภายในอาคารชวนชมฯ ดูแลรักษาความสะอาดเสนทาง
เสด็จฯ จัดโตะเกาอี้และชุดรับแขกบริเวณเต็นท รับรององครักษรักษาพระองค ภาควิชาคหกรรมศาสตร
จัดโตะ ปูผาระบายบริเวณเต็นทรับรององครักษรักษาพระองค ภาควิชาคหกรรมศาสตร และจัดเก็บไม
ดอกไมประดับหลังเลิกงาน
14.4 งานนนทรีสีทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2550
ณ วังศุโขทัย โดยดําเนินการจัดตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณที่ถวายการรับรอง ณ วังศุโขทัย
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14.5 งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2550
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มีคาใชจายเปนเงิน 123,700* (*คาตอบแทนเจาหนาที่) ดําเนินการระหวาง
วันที่ 2-31 กรกฎาคม 2550 บริเวณรอบนอกอาคารจักรพันธเพ็ญศิริและพื้นทีต่ างๆ ภายใน มก.
ดําเนินการดังนี้
1.จัดเตรียมสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับ
บริเวณหนาและดานหลังอาคารจักรพันธฯ
และบริเวณพืน้ ที่ภายใน มก.
2.ตกแตงบอบัวหนาอาคารจักรพันธฯ
3.ตกแตงไมดอกไมประดับ
4.ตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณบันไดทางขึ้น
5.ตกแตงไมดอกไมประดับ ตามซุมประตูจําลอง
6.ตกแตงไมดอกไมประดับตามประตูงามวงศ
วาน 1,2ประตูใหญหอประชุมและประตูวภิ าวดี
7.ตัดแตงตนไมเกาะกลางถนนเสนทางเสด็จ
และบริเวณรอบอาคารจักรพันธฯ
8.ตัดแตงพุทธรักษาเกาะกลางถนน
9.จัดโตะเกาอี้ใหฝายประชาสัมพันธ
10.จัดโตะเกาอี้สําหรับจัดเลี้ยงอาหาร
11.ติดตั้งบอรดสําหรับติดตัง้ รายชื่อนิสิต
12.จัดเกาอี้บนอาคารจักรพันธฯ
13.ขนยายอัฒจรรยบนอาคารจักรพันธฯ
14.จัดเกาอี้บริเวณเต็นทผปู กครอง
15.รื้อสิ่งกีดขวางตามเสนทางบัณฑิตผาน
17.เก็บวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่นําไปจัดงาน
18.เก็บตนไม ไมดอกไมประดับที่ใชจัดงาน
19.งานดูแลรักษาความสะอาด
19.1 ทําความสะอาดเสนทางเสด็จและลางถนน
19.2 กวาดทําความสะอาดถนนเสนทาง
เสด็จตางๆ ภายใน มก.
19.3 กวาดทําความสะอาดไหลทางละฟุตบาท
19.4 ทําความสะอาดคู คลอง หนาอาคาร
จักรพันธ และโดยรอบอาคาร
19.5 ทําความสะอาดเต็นทผูปกครอง
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15.การสัมมนาการบริหารจัดการขยะครบวงจรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสัมมนารวมกับโรงงานคัด
แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษพาณิชย) ดําเนินการวันที่ 18 กรกฎาคม 2550โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ เปน
แนวทางการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีผูเขารวม
สัมมนาไดแก อธิการบดี มก. รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ ที่ปรึกษาฯ เจาหนาที่ฝายงานสวนและ
รักษาความสะอาด และคณะจากโรงงานคัดแยกขยะเพือ่ รีไซเคิล วงษพาณิชย

16.จัดเตรียมสถานที่ปลูกตนปาลมงาชาง วันแมแหงชาติ ป 2550 ณ พุทธเกษตร
ดําเนินการระหวางวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 ดังนี้
1.จัดเตรียมปาลมงาชาง (Ivory nut) ชื่อ
วิทยาศาสตร Phytelephas aecutorialis
วงศ Plamaceaeจํานวน 3 ตน และหลุม
ปลูกบริเวณพุทธเกษตร
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับปลูกตนไม
รายชื่อผูปลูกตนไม และคณะผูรวมปลูกตนไม
1.ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค (องคมนตรี)
2.รศ. วุฒิชัย กปลกาญจน (อธิการบดี)
3.นายปราโมทย ไมกลัด (นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
4.ดร.ดํารงค ศรีพระราม (คณบดีคณะวนศาสตร)
5.นิสิตคณะวนศาสตร
17.โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองภายใน มก. โดย
ดําเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศบริเวณคูคลองตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีน้ําเสีย
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต บางเขน ใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม 2550 งบประมาณที่
ไดรับการอนุมัติ 608,000 และจายจริงเปนเงิน 470,800 บาท มีเงินคงเหลือ 137,200 บาท บริเวณที่
ดําเนินการติดตั้งพื้นที่บอดานหลังคณะสังคมศาสตร พื้นที่บริเวณแยกสํานักสงเสริมและฝกอบรม
พื้นที่คูคลองบริเวณดานหลังอาคารสหกรณออมทรัพย พื้นที่คูคลองบริเวณดานหลังอาคารหอประวัติ
พื้นที่คูคลองบริเวณดานขางลานจอดรถตรงขามอาคารสารนิเทศ 50 ป พื้นที่คูคลองบริเวณดานขาง
ลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร และ7.พื้นที่บริเวณคูน้ําบริเวณสวน 60 ป
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18.โครงการจัดระเบียบการจราจรและมอเตอรไซดรับจางรอบสระน้ํา ปรับปรุงพื้นที่ทํา
ทางเดินเทาใหม เทพื้นซีเมนตใหม(วินมอรเตอรไซดประตูพหลโยธิน) และเทยางแอสฟลท บริเวณ
ประตูพหลโยธิน ไหลทาง ดานขาเขาสระน้ําหอประชุมใหญ ถึงแนวทางเดินเชื่อสะพานลอยขามถนนงาม
วงศวาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงบริเวณประตูใหญและไหลทาง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และ
เกิดความสะดวกกับผูใ ชเสนทางโดยเฉพาะเวลาเรงดวน รวมทั้งเกิดทัศนียภาพและสภาพแวดลอมที่
สวยงาม รมรื่น สะอาด ระหวางวันที่ 4-25 กันยายน 50 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ เปนเงิน
299,082 บาท และจายจริง เปนเงิน 298,873 บาท มีเงินคงเหลือ 209 บาท

19.โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร มก. ดําเนินการจางเหมาบริษัทเทยางแอสฟลท จํานวน
93 ตัน ในวันที่ 22 กันยายน 2550 บริเวณทางแยกประตูงามวงศวาน 1 และบริเวณถนนชูชาติกําภู
ทางแยกสํานักสงเสริมและฝกอบรมถึงดานหนาโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร เพื่อปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่
มีสภาพขรุขระ เปนหลุม เปนบอ มีสภาพไมเรียบรอย ไมสะดวก กับการใชเสนทาง ใหมีสภาพ
เรียบรอย สะดวก ปลอดภัย แกนิสิต บุคลากร และบุคคลทัว่ ไปที่ใชเสนทาง มีคา ใชจาย เปนเงิน
154,000 บาท
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20.โครงการสะพานขามคลองหลังอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ปรับพื้นที่ปตู ัวหนอนทํา
ทางเดินเทา บริเวณแนวรัว้ ประตูงามวงศวาน 1 หลังอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ระหวางวันที่ 14 22 กันยายน 2550 เพื่อใหความสะดวกในการใชเสนทาง และจะดําเนินการสรางสะพานขามคู-คลอง
ใหสามารถเดินขามมายังลานจอดรถงามวงศวาน 1 ทั้งนี้เพื่อการใชเสนทางเดินไดสะดวกและปลอดภัย
สําหรับนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอราชการ รวมทั้งจะลดการคับคั่งทางเดินเขา-ออก บริเวณประตู
งามวงศวาน 1 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ เปนเงิน 135,000 บาท และจายจริง เปนเงิน 73,567 บาท
มีเงินคงเหลือ 61,433 บาท

21.จัดสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับงานแสดงมุทิตาจิต “นนทรีสีทอง’50 ”
ระหวางวันที่ 27-28 กันยายน 2550 เพื่อใหการจัดงานแสดงมุทิตาจิต “นนทรีสที อง’50 ”” ในวันที่ 28
กันยายน 2550 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีความสวยงาม เปนที่ประทับใจของผูเกษียณอายุ
ราชการที่เขารวมงาน มีคาใชจายเปนเงิน 7,000 บาท

22.ปรับปรุงพื้นที่เทพื้นซีเมนตจุดทิง้ ขยะไปรษณีย มก. เพื่อปรับปรุงพื้นที่เทพื้นซีเมนตใหม
ใหสะดวกในการทิ้งและจัดเก็บขยะ มีสภาพภูมิทัศนทมี่ ีความสวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
ระหวางวันที่ 3-4 ตุลาคม 2550

23.ซอมแซมพื้นถนนที่ชํารุด ลานจอดรถอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
ปรับพื้นที่เทซีเมนตบริเวณถนนที่ชํารุด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชเสนทาง แกบุคลากร นิสติ
และผูมาติดตอราชการอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ระหวางวันที่ 2-3 ตุลาคม 2550
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24.วางทอระบายน้ําแกปญหาน้ําทวมขัง สระน้ําหอประชุมใหญ และถนนทางเขาสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล(ถนนระพี สาคริก) ปรับพื้นที่วางทอระบายน้ําใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ําในพื้นที่ มก. และแกปญหาน้ําทวมขังเมื่อฝนตกมีปริมาณน้ํามาก ระหวางวันที่ 15-18
ตุลาคม 2550 มีคาใชจาย เปนเงิน 3,145 บาท

25.ตัดแตงตนไมใหญบริเวณพื้นที่สว นกลาง มก. ตัดแตงตนไมใหญใหมีรูปทรงสวยงาม
ปองกันกิ่งไมหัก ปองกันปญหาไฟฟาดับเเละสัญญาณตางขัดของขณะเกิดฝนตกและมีลมแรง
เนื่องจากกิ่งไมพาดสายไฟตลอดไปถึงสายสัญญาณตางๆ ระหวางวันที่ 8-30 ตุลาคม 2550
บริเวณที่ดําเนินการ
1.หอพักหญิงมหาหงส
2.ดานหลังอาคารสหกรณออมทรัพย
3.ถนนชูชาติกําภู (คณะมนุษยศาสตรคณะสังคมศาสตร)
4.อาคารศูนยการศึกษานานาชาติ (ถนนกําพล อดุลวิทย)
5.โรงอาหารกลาง 1
6.ริมรั้วดานนอกแนวถนนวิภาวดีรังสิต
7.ริมรั้วดานนอกแนวถนนงามวงศวาน
8.แนวทางเดินเทาคณะวิทยาศาสตร
26.โครงการอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล มก. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เวลา
13.00 น. - 16.30 น. ณ หองสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีผูเขารวมอบรม
จํานวน 160 คน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกขยะและการจัดเก็บ สราง
ความตระหนักและการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ ใหแกบุคลากร และนิสิตของ มก. โดยผูเขาอบรม
มีความรูความเขาใจสามารถนําไปใชไดจริง อยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ 38,000 บาท
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27.โครงการที่จอดรถจักรยานประตูวิภาวดี เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทําลานจอดรถจักรยานและ
จักรยานยนต เปนการปองกันทรัพยสินสูญหาย ของบุคลากร นิสิต ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ทําใหทัศนียภาพและสภาพแวดลอม บริเวณดังกลาวเกิดความสวยงาม ดําเนินการระหวางวันที่ 8 -25
ตุลาคม 2550 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ 75,000 บาท และจายจริง เปนเงิน 48,145 บาท มีเงิน
คงเหลือ 26,855 บาท

28.การดูแลบํารุงดูแลรักษาคูคลองพืน้ ที่สวนกลางใน มก. ดําเนินการระหวางวันที่ 1-16
พฤศจิกายน 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณพื้นที่คูน้ํา ให
มีความสะอาด สงผลใหภูมิทัศนบริเวณคูคลองเกิดความรมรื่น สวยงาม การดําเนินงานโดยการชอน
จอก แหน และขยะตางๆในคูน้ํา บริเวณที่ดําเนินการ คูน้ําดานหลังหอประวัติ คูนา้ํ สวนปาลมอาวุโส
คูน้ําสวน 60 ป มก. คูน้ําคณะวิศวกรรมศาสตร

29.ตลาดนัดขยะรีไซเคิล มก.
ครั้งที่ 1 15 พฤศจิกายน 2550 บริเวณโรงอาหารกลาง 1 และสวนปาลมอาวุโส
ครั้งที่ 2 30 พฤศจิกายน 2550 บริเวณสนามบาสเก็ตบอลหนาโรงอาหารกลาง 1
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรรณรงคพัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ สรางความตระหนักและการมี
สวนรวมในการลดปริมาณขยะ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล มก รับซื้อขยะรีไซเคิล เชน กระดาษ พลาสติก
ฯลฯ จัดตรงกับตลาดนัดใหญ มก.

รายงานประจําปการศึกษา 2550

47

30.ตรวจสอบและแกไขน้ําเสียบริเวณคูน้ําภายใน มก. ดําเนินการตรวจสอบและแกปญไข
ปญหาน้ําเสียเบื้องตน ในการแกปญหาดําเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ และเติมน้ําจุลินทรีย (EMPLUS) ลงบริเวณคูน้ําที่มีนา้ํ เสีย บริเวณที่ดําเนินการไดแก 1 คูน้ําวิศวกรรมศาสตร 2.คูน้ําสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม 3.คูน้ําสวนปาลมอาวุโส ระหวาง16 พฤศจิกายน 2550 - 6 ธันวาคม 2550
และระหวางวันที่ 19-20 มกราคม 2551 ไดแก 1.บริเวณคูน้ําสวนปาลมอาวุโส 2.บริเวณคูนา้ํ พุทธ
เกษตร 3.บริเวณคูนา้ํ คณะวิศวกรรมศาสตร (ดานหนาโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร) 4.บริเวณคู
น้ําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 5.บริเวณคูน้ําคณะศึกษาศาสตร
มีคาใชจาย เปนเงิน 1,710 บาท ผลการดําเนินการหลังจากติดตั้งเครื่องเติมอากาศ และเติมน้ําจุลิ
นทรียพบกลิ่นเหม็นของน้ําหายไป และน้ํามีสีใสขึ้นจากเดิมสภาพน้ําสวนใหญมีสีแดง และสีขาวขุน

31.ซอมแซมพื้นผิวจราจร บริเวณประตูงามวงศวาน 1 และทางแยกศาลาหกเหลี่ยม
ปรับปรุงพื้นทีเ่ ทยางแอสฟลท จํานวน 6 ตัน เพิ่มความสะดวกในการใชเสนทาง แกบุคลากร นิสติ และ
ผูใชเสนทาง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550

32.ซอมแซมพื้นผิวจราจร บริเวณประตูงามวงศวาน 1 ปรับปรุงพื้นที่เทยางแอสฟลท
จํานวน 2 ตัน เพื่อซอมแซมพื้นผิวจราจรที่มีสภาพทรุดตัว สาเหตุเกิดจากรถบรรทุกของหนักจาก
บริษัทที่กอสรางอาคารไดใชเสนทางดังกลาว เพิ่มความสะดวกในการใชเสนทาง แกบุคลากร นิสิต
และผูใชเสนทาง วันที่ 15 ธันวาคม 2550
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33.จัดสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับ 1.งานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรง
โปรด” ณ หอประชุมใหญ มก .(งานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550)

2..จัดสวนตกแตงไมดอกไมประดับพิธีเปดและนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน ครั้งที่ 9
ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (งานมีระหวางวันที่ 3-10 ธันวาคม 2550)

3 พิธีถวายสัตยปฎิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี และพิธเี ปดปายเกษตรศาสตรเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล และดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป (3 ธันวาคม 2550)

34.โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนชูชาติกําภู ปรับปรุงพื้นที่เทยางแอสฟลทบริเวณถนน
หนาอาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตรตลอดแนวถึงดานหนาคณะวิศวกรรมศาสตร และปรับปรุงพื้นที่
ขยายแนวทางเดินเทาดานหนาคณะวิศวกรรมศาสตร รวมทั้งตัดแตงไมประดับและจัดทํารั้วไมตลอดแนว
เพื่อเพิ่มความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสําหรับนิสติ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ใชเสนทางบริเวณ
ดังกลาว ระหวางวันที6่ -14 พฤศจิกายน 2550 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ เปนเงิน 175,000 บาท และ
จายจริง เปนเงิน 152,540 บาท มีเงินคงเหลือ 22,460 บาท
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35.โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศนริมรั้วดานถนนงามวงศวาน มก. ปรับพื้นที่ปลูกตนชาฮกเกี้ยน
ริมรั้วแนวถนนงามวงศวานตลอดแนว เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแนวรัว้ ถนนงามวงศวาน ใหมีความ
รมรื่น สวยงาม โดยดําเนินการระหวางวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2550 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
เปนเงิน 105,000 บาท

36.จัดสถานที่ “งานขอบคุณบุคลากร” ณ หลังหอประชุม มก. วันที่ 28 ธันวาคม 2550
เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีความสวยงาม โดยดําเนินการ ตกแตงไมดอกไมประดับ
บริเวณงาน จัดทําซุมอาหาร จํานวน 33 ซุม เก็บโตะ เกาอี้สงคืนอาคารจักรฯ จํานวน 2,580 ตัว
เก็บกวาดขยะบริเวณลานดานหลังเวทีหอประชุมและบริเวณลานจอดรถหอประชุม จัดเก็บไมดอก ไม
ประดับ

37.การดูงานสาธิตการใชเครื่องยอยสลายขยะสด บริเวณจุดทิง้ ขยะไปรษณีย มก.
เพื่อศึกษาหลักการทํางานเครื่องยอยสลายขยะสด เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการแกปญหาขยะ
ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรตอไปในวันที่ 10 มกราคม 2551
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38.รวมตรวจสอบพื้นที่รวมกับคณะเกษตรเพื่อหาแนวทางการแกไข กรณีเกิดกลิ่น
เหม็นจากการเลี้ยงไกและสุกรบริเวณฟารมเลี้ยงสัตว ภาควิชาสัตวบาล เพือ่ ตรวจสอบพืน้ ที่ที่เกิด
กลิ่นเหม็นและหาแนวทางการแกไขตอ ไปในวันที่ 15 มกราคม 2551

39.จัดเตรียมสถานที่ ใชในการเรียนการสอนแกนิสิต : เรื่องการขุดลอมตนไม จัดเตรียม
สถานที่และจัดเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกระหวางในการเรียนการสอน รวมกับภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร โดยบรรยายเรื่องการขุดลอมตนไม บริเวณสวนพันธุไมสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม
การเกษตร ในวันที่ 15 มกราคม 2551

40.ปรับปรุงรานพันธุไม มก. ดําเนินการระหวางวันที่ 4-15 มกราคม 2551 เพือ่ ปรับปรุง
พื้นที่สําหรับใชเปนที่จําหนายสินคาดานการเกษตร พื้นที่เดิมอยูริมฟุตบาทดานนอกรานพันธุไม มก.
โดยไดมีการยายรานคาที่จําหนายสินคาไปบริเวณพื้นทีท่ ี่มีการปรับปรุงเปนการสงเสริมดานการจราจร
บริเวณประตูงามงานวงศวาน 2 ใหมีความคลองตัว สะดวก และปลอดภัย

41.จัดสวนหยอมบริเวณดานลางอาคารสารนิเทศ 50 ป เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณ
ดังกลาวใหมีความรมรื่น สวยงาม ในวันที่ 16 มกราคม 2551 มีคา ใชจาย เปนเงิน 22,750 บาท
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42.ปรับปรุงพื้นที่ยกระดับทางเดินเทา บริเวณดานหนาลานกิจกรรม (เกษตรศาสตรไอ
ทีสแควร (KITS) ปรับปรุงทางเดินเทาที่มีสภาพชํารุด ไมสะดวกกับ นิสิต บุคลากร ที่ใชเสนทาง
ดังกลาว เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใชเสนทาง โดยการปรับพื้นที่ยกระดับปูตัวหนอน
โดยใชตัวหนอนเดิมที่มีอยู ระหวางวันที่ 16-21 มกราคม 2551

43.ลอกทอระบายน้ํา แนวถนนกําพลอดุลยวิทย ดําเนินการในวันที่ 20 มกราคม 2551
เพื่อแกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน สงผลใหน้ําในทอระบายมีการไหลระบายลงคูน้ําไดเร็วขึ้น

44.พัฒนาพื้นที่โรงเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล ซอยพหลโยธิน 45 ดําเนินการวันที่ 14
มกราคม 2551 เพื่อพัฒนาพื้นที่โรงเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิลรองรับการการรับซื้อขยะรีไซเคิล
ภายใน มก.

45.ลอกทอระบายน้ํา รอบอาคารศูนยการศึกษานานาชาติ ในวันที่ 31 มกราคม 2551
เพื่อแกปญหาทอระบายน้ําอุดตัน สงผลใหน้ําในทอระบายมีการไหลระบายไดดีขึ้น
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46.ตัดแตงตนไมที่โคนลมเนื่องจากฝนตก ภายใน มก. เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย
แกนิสิตและบุคลากรที่ใชเสนทางและพื้นที่ บริเวณดังกลาว มีพื้นทีใ่ นการดําเนินการดังนี้
1.บริเวณอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
ดําเนินการวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
2.บริเวณอาคารเรียนและบริหาร (อาคาร 1)
คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการวันที่
5 กุมภาพันธ 2551
3.บริเวณแนวถนนหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป
ดําเนินการวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
47.รวมจัดสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับ
1. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 (งานมีระหวางวันที่ 29 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ
2551
1.1 พิธีเปดการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 46 ณ หองสุธรรมอารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ป วันที่ 29 มกราคม 2551 .
1.2 พิธีเปดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46
แสดผลงานภาคโปสเตอร ณ ศูนยเรียนรวม 3

2. วันสถาปนาครบรอบ 65 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบริเวณอนุสาวรียสามบูรพาจารย
และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(งานมีวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551)
2.1 พิธีวางพวงมาลา รําลึกถึงคุณูปการของ
สามบูรพาจารยผูกอตั้งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย
2.2 พิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
2.3 จัดเตรียมสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับการถวายความอาลัยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร บริเวณชั้นลาง อาคารสารนิเทศ 50 ป และ
บริเวณหองโถงอาคารหอประชุมใหญ มก.
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48.ลอกทอระบายน้ํา บริเวณแนวถนนดานหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป ระหวาง
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2551 เพื่อแกปญหาน้ําระบายไมทันเกิดทวมขัง เมื่อมีฝนตกบริเวณดังกลาว

49.จัดสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับ
¾ โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน ประจําป 2551 (แบรนดซัมเมอร
แคมป 2008) และรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ ทรงเปด
โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน ประจําป 2551 (แบรนดซัมเมอรแคมป 2008) ในวันที่
21 กุมภาพันธ 2551 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ

¾ งานบําเพ็ญกุศล 50 วันในการสิ้นพระชนม ของ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ หองสุธรรม อารีกุล และบริเวณหองโถง
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป

50.จัดสวนไมประดับ บริเวณประตูงามวงศวาน 2 จัดสวนไมประดับ บริเวณหนาปาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ประตูงามวงศวาน 2 )ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณประตูงามวงศวาน 2 ใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ เรียบรอ
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51. ดูผลงานโครงการปฏิบัติการออกแบบวัสดุเหลือใช (Scrap Lab) คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ณ หองปฏิบัติการวัสดุ ชั้น 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความคิดสรางสรรคของนิสิตคณะสถาปตยกรรศาสตร มาประยุกตใชเกี่ยวกับการ
จัดการขยะรีไซเคิลของ มก. เพื่อเปนการลดจํานวนขยะภายใน มก. และนําสิ่งเหลือใชมาทําประโยชน
ตอไป

52.ตัดแตงตนไม บริเวณพื้นที่โครงการหลวง ดําเนินการตัดแตงตนไมใหญ บริเวณพื้นที่
โครงการหลวง ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตัดแตงตนไมที่กิ่งพาดสายไฟฟา เปน
การปองกันความเสียหายเมื่อเกิดฝนตกและมีลมแรง

53.ขุดลอมยายตนตาล บริเวณสวนปาลมอาวุโส ดําเนินการขุดลอมยายตนตาลที่กาน
ใบตาลพาดสายไฟฟาและสายโทรศัพท บริเวณสวนปาลมอาวุโส และขุดลอมยายไปปลูกบริเวณสวน
60 ป มก. ในวันที่ 6 มีนาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขุดลอมตนตาลที่กานใบพาดสายไฟฟา เปน
การปองกันความเสียหายเมื่อเกิดฝนตกและมีลมแรง

54.ปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดทิ้งขยะโรงอาหารกลาง 1 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดทิ้งขยะโรง
อาหารกลาง1 ดําเนินการ ระหวางวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 – 5 มีนาคม 2551 โดยมีรายการ ไดแก
การวางทอระบายน้ําทิ้งจากจุดทิ้งขยะเชื่อมตอทอระบบบําบัดน้าํ เสีย และการปรับปรุงพื้นที่เทยางแอส
ฟลทถนนดานหนาจุดทิ้งขยะโรงอาหารกลาง 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณ
ดังกลาวใหมีความสะดวกและสวยงาม
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55.ตัดแตงตนไม ภายใน มก. ดําเนินการตัดแตงตนไมใหญ ภายใน มก. เพื่อตัดแตงตนไมที่
หักโคน มีกิ่งหัก ใหมีทรงพุมที่สวยงาม เกิดความสะดวก ความปลอดภัย แกนิสิตและบุคลากรที่เดิน
ทางผานบริเวณดังกลาว ระหวางวันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2551 โดยมีรายการดังนี้
¾ ตัดแตงตนนนทรีและหูกระจงที่หักโคนและมีกิ่งหัก บริเวณศาลาหกเหลี่ยม
¾ ตัดแตงตนไทรที่มีกิ่งพาดหลังคา บริเวณที่ลางรถยนตสวัสดิการ กองยานพาหนะฯ
¾ ตัดแตงกิ่งไมหัก บริเวณสนามหญาศาลาหกเหลี่ยม

56.ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณประตูงามวงศวาน 1 ดําเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน บริเวณ
ดานหนาประตูงามวงศวาน 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
บริเวณดังกลาวใหมีความสวยงาม นาดู นามอง

57.ปรับปรุงพื้นที่ภายใน มก. ดําเนินการเรงปรับปรุงพื้นที่ภายใน มก. โดยมีรายการดังนี้
1. โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเขาอาคารเทพศาสตรสถิตย เพื่อปรับปรุงสภาพทางเขา
อาคารเทพศาสตรสถิตย ทําใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย กับผูใชเสนทาง และปรับปรุงพื้นที่บางสวน
เปนที่จอดรถสําหรับอาจารยและบุคลากร ระหวางวันที่ 22 มกราคม 2551 – 6 มีนาคม 2551 ดังนี้
1.1 บริเวณทางเขาและโดยรอบอาคารเทพศาสตรสถิตย ปรับพื้นที่วางขอบ
คันหิน และจางเหมาบริษัทเอกชนเทยางแอสฟลท
1.2 บริเวณดานหนาอาคาร 15 อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร ปรับ
พื้นที่ และจางเหมาบริษัทเอกชนเทยางแอสฟลท (เปนที่จอดรถสําหรับอาจารยและบุคลากร)
2. โครงการปรับพื้นที่จอดรถ โดยปรับปรุงพื้นที่ ทําที่จอดรถจักรยานบริเวณแนวรั้วงาม
วงศวาน 1 และปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต บริเวณขางสนามบาสเก็ตบอล แนวถนนกําพล อดุลวิทย
เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และมีความเหมาะสม ในการจอดรถ ระหวางวันที่ 10 มีนาคม – 25
มีนาคม 2551 โดยการดําเนินการ ดังนี้
2.1 บริเวณขางสนามบาสเก็ตบอล งานสวนฯ ปรับพื้นที่วางขอบคันหิน และ
จางเหมาบริษัทเอกชนเทยางแอสฟลท
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2.2 บริเวณแนวรั้วงามวงศวาน 1 งานสวนฯ ปรับพื้นที่วางขอบคันหินและปู
ตัวหนอน
3. ปรับปรุงพื้นที่เทยางแอสฟลท บริเวณอาคารงานซอมบํารุง วันที่ 4 มีนาคม 2551
4. เทยางแอสฟลทซอมแซมพื้นผิวจราจร แนวถนนระหวางโรงเรียนสาธิต มก.และ
คณะศึกษาศาสตร วันที่ 26 มีนาคม 2551
5. ปรับปรุงพื้นที่เทยางแอสฟลท ทําทางเขาออกที่จอดรถลานกิจกรรม ดานหนาอาคาร
เทพศาสตรสถิตย วันที่ 27 มีนาคม 2551
6. ขุดลอมยายตนตาล จํานวน 8 ตน และเทยางแอสฟลท เพื่อปรับปรุงพื้นที่เปนที่
จอดรถสําหรับอาจารยและบุคลากรบริเวณดานหนาอาคาร 15 อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2551

งานรักษาความปลอดภัย
1. งานจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหกับหนายงานที่ขอความอนุเคราะห โดย
ดําเนินการจัดเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่รกั ษาความปลอดภัยและการจราจรใหกับหนวยงานคณะ สํานัก
สถาบัน สโมสรนิสิต ที่ขอความอนุเคราะห จํานวน 33 ครั้ง และหนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาตอบแทน
เปนเงิน 110,725 บาท
2. งานถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2551 สรุปไดดังนี้
¾ ถวายการรักษาความปลอดภัยพรอมทั้งดูแลพื้นที่ ในการที่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทรงรวมงานราตรีสโมสรถวายพระ
เกียรติ ณ อาคารจักรพันเพ็ญศิริ
¾ ถวายการรักษาความปลอดภัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
ไปทรงแสดงความยินดีแด พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
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¾ ถวายการรักษาความปลอดภัยพรอมทั้งดูแลพื้นที่ ในการที่ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษหัวขอ “พิษวิทยา”
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
¾ ถวายการรักษาความปลอดภัยพรอมทั้งดูแลพื้นที่ ในการเสด็จของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษอาคารที่ทําการกรมการขาว และ
สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ทําการ
กรมการขาว
¾ ถวายการรักษาความปลอดภัยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ เสด็จเปนองค
ประธานพิธเี ปดโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2551 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
3. การจัดการจราจรบริเวณประตูงามวงศวาน 2 ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณประตู
งามวงศงาน 2 โดยใหรถยนตเลี้ยวขวาได
เฉพาะในชัว่ โมงเรงดวน เพื่อแกไขปญหารถติด

4. โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เปนโครงการรวมระหวางสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ตลอดจนเปนการปองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยสรุปผลการดําเนินงานดังนี้
¾ รับแจงทรัพยสินสูญหาย เชน บัตรประจําตัว, สมุดบัญชีธนาคาร,บัตรจอดรถ จํานวน 100 ครั้ง
¾ รับแจงเหตุตางๆ ดังนี้
¾ โดนกระชากกระเปา จํานวน 2 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
¾ รถจักรยานยนตหาย จํานวน 2 เครื่อง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
¾ กระเปาหาย จํานวน 5 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได
¾ รถยนตถูกทุบกระจก จํานวน 1 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
¾ รับแจงเหตุทะเลาะวิวาท จํานวน 1 ครั้ง
¾ จับคนรายลักทรัพยที่คณะวิทยาศาสตรได จํานวน 1 ครั้ง
¾ แจกใบปลิวประชาสัมพันธเตือนใหระมัดระวังทรัพยสิน
¾ รับแจงเหตุแอบดู(จับคนรายไมได) จํานวน 1 ครั้ง
¾ รับแจงชิงทรัพย(จับคนรายไมได จํานวน 1 ครั้ง
¾ รับแจงรถชนกัน (คูกรณีตกลงกันได) จํานวน 1 ครั้ง
¾ แจกใบปลิวประชาสัมพันธการระมัดระวังทรัพยสิน
¾ รถจักรยานหาย จํานวน 1 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
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5. การประชุมแถวเจาหนาทีย่ าม เพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบตั ิหนาที่และชีแ้ จง
ระเบียบในการปฏิบัติหนาทีแ่ ละชี้แจงระเบียบ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2550
จนถึงปจจุบัน สามารถสรุปผลการดําเนินงานตั้งแต 14 มิถุนายน 2550 ถึง พฤษภาคม 2551 ดังนี้
¾ มีการประชุมแถวทั้งหมด 321 ครั้ง
¾ มีเจาหนาที่ยามเขาประชุมแถวทั้งหมด 124 นาย
6. ใหบริการยืมวิทยุสื่อสารมือถือแกหนวยงานตางๆ โดยดําเนินการจัดเตรียม
พรอมทั้งตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพื่อใหพรอมใชงาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจํานวนที่หนวยงานตางๆ
รองขอ สรุปผลการใหบริการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ถึง เดือนพฤษภาคม 2551 มีหนวยงานที่ขอ
ยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 47 หนวยงาน วิทยุสื่อสารที่ใหบริการทั้งหมดมีจํานวน 397 เครื่อง
7. การอํานวยความสะดวกดานการจราจรบุคคลสําคัญตางๆ ทีเ่ ขามาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางเดือนมิถุนายน 2550 ถึง เดือนพฤษภาคม 2551 มีดังนี้
¾ นายกรัฐมนตรี ในการเปดประชุมเวทีขาวไทย เรื่อง “ชาวนาไทยรุน ใหม นําขาวไทย
กาวไกล” ของมูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถัมป ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป
¾ อํานวยความสะดานดานการจราจรแก นายวรพัฒน ทิวถนอม รองปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง NETDAY 2007
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป
¾ อํานวยความสะดวกดานการจราจรแกวิทยากร 3 ทาน ที่เดินทางมารวมงานประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 46 ณ อาคารศูนยเรียนรวม 3
¾ อํานวยความสะดวกดานการจราจรแก พลโทหญิงพูนภิรมย ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ที่เดินทางมาเปดงานงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กูเศรษฐกิจ
ฝาวิกฤติพลังงาน” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป
¾ อํานวยความสะดวกดานการจราจรแก ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่เดินทางมาบรรยายพิเศษในงานสัมมนา
เรื่อง “สถานการณราคาขาว : โอกาสของชาวนาไทย”
8. โครงการปรับปรุงสีขอบฟุตบาทภายใน มก. เพื่อจัดการจราจร และพื้นที่จอดรถใหเปน
ระเบียบเรียบรอย และดําเนินการปรับปรุงสีขอบฟุตบาทที่เสื่อมสภาพสีซีดจางใหอยูในสภาพดีดังเดิม
โดยมีคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินการ 67,403 บาท สรุปผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน
2550 ถึง เดือนพฤษภาคม 2551 ดังนี้
¾ หามจอด(สีขาว-แดง)บริเวณทางเขาลานจอดรถบางเขนทั้ง 2 ฝง
¾ หยุดชั่วคราว(ขาว-เหลือง) บริเวณที่จอดรถสวัสดิการ ในถนนชูชาติกําภู 3 จุด ไดแก
คณะเกษตร คณะสังคมศาสตร และคณะมนุษยศาสตร
¾ หนาธนาคารไทยพาณิชยอีก 1 จุด
¾ ทาสีขาว-แดง หามจอดและตั้งแผงจราจร จัดการจราจรบริเวณหนารานพันธุไม มก.
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¾ ซอมแซมสีขอบถนนบริเวณหนาอาคารจอดรถบางเขน
¾ แนวถนนหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
¾ ทางเขา-ออก ประตูงามวงศวาน 2
¾ ขอบฟุตบาทบนถนนจันทรสถิตยตั้งแตทางโคงสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมเกษตรประตูงามวงศวาน 1
¾ หนาโรงอาหารกลาง 2
¾ ทางเขา-ออก ประตูวิภาวดี
¾ ทาสีขอบฟุตบาทและทางคนขามบริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
¾ บริเวณทางเขาอาคารเทพศาสตรสถิต
¾ ขอบฟุตบาทบริเวณศูนยเรียนรวม 4

9. การติดตั้งปายจราจรเพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสียหายภายใน มก. ได
ดําเนินการติดตั้งปายจราจรพรอมเสาเพิ่มเติมในบางจุดที่ยังไมไดติดตั้ง และติดตัง้ ปายจราจรทดแทน
ของเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพโดยรอบ มก. โดยมีคาใชจายทั้งสิ้น 321,459.80 บาท สรุปผลการ
ดําเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ประกอบดวย แนวถนนจันทรสถิตย
แนวถนนสุวรรณวาจกกสิกจิ แนวถนนระพีสาคริก แนวถนนชูชาติกําภู แนวถนนสุธรรมอารีกุล
แนวถนนอิงคสุวรรณ และแนวถนนจักรพันธ
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10. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางภายในวิทยาเขตบางเขน(จยย. ISO)
เปนโครงการตอเนื่อง ดูแลควบคุมรถจักรยานยนตบริการที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หามวิ่งเขา
ภายในเขตการเรียนการสอนโดยจัดเจาหนาที่ยามใหประจําตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อ
ควบคุมมิใหรถจักรยานยนตบริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน เปนโครงการตอเนื่องดําเนินการ
ตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน โดยประสานงานกับบริษทั แกรนดสปอรตเพื่อขอสนับสนุนเสื้อสําหรับผูขับ
ขี่รถจักรยานยนตบริการภายใน มก.

11. การจัดการจราจรเสนทางรถจักรยานบนถนนระพีสาคริก โดยการนํากรวยยางไป
ตั้งเปนเสนแบงเขตทางเดินรถจักรยานใหชัดเจน เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยแกนิสิต บุคลากร
ที่ใชรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย

12. โครงการที่จอดรถจักรยานประตูพหลโยธิน 1, ประตูงามวงศวาน 2, ประตู
งามวงศวาน 1 และประตูวิภาวดี เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยตอทรัพยสินของนิสิตและบุคลากร จึง
ไดจัดทําที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนตบริเวณประตูพหลโยธิน 1, ประตูงามวงศวาน 2,
ประตูงามวงศวาน 1 และประตูวิภาวดี ตามลําดับโดยจัดจางบริการรักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชม. ไดแก ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศวาน 1 ประตูงามวงศวาน 2 และ
ประตูวิภาวดี

4.
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13. โครงการแบงเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอนิสิต
บุคลากร และทรัพยสินของทางราชการ จึงไดแบงเขตการรักษาความปลอดภัยออก เปน 7 เขต และ
จัดเจาหนาที่ยามรักษาความปลอดภัย ประจําเขตละ 1 นาย ใหมีหนาที่ตรวจสอบและรักษาความ
ปลอดภัยภายในเขตที่ไดรับมอบหมาย รวมไปถึงดูแลเรือ่ งการจราจรในชวงเวลาเรงดวนดวย ทั้ง 7 เขต
ประกอบไปดวย
เขตพื้นที่ 1 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนจักรพันธฯ
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ดานทิศใต ติดถนนระพีสาคริก
ดานทิศตะวันตกติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 2 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนระพีสาคริก
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ทิศใต ติดถนนงามวงศวาน
ดานทิศตะวันตกติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 3 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนไพทูรยอิงคสุวรรณ
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิ
ดานทิศใต ติดถนนจักรพันธฯ
ดานทิศตะวันตกติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 4 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนเลียบคลองบางเขน
ดานทิศตะวันออก
ติดชมชนโรง
ดานทิศใต ติดถนนไพทูรยอิงคสุวรรณ
ดานทิศตะวันตกติดคณะประมง
เขตพื้นที่ 5 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดสํานักงานปรมาณูฯ
ดานทิศตะวันออก
ติดถนนสุธรรมอารีกุล
ดานทิศใต ติดถนนงามวงศวาน
ดานทิศตะวันตกติดถนนวิภาวดี
เขตพื้นที่ 6 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ชุมชนซอยพหลโยธิน 45 , บานพักขาราชการ ลูกจาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,
จุดทิ้งขยะ ซอยพหลโยธิน 45 ,อาคารสวัสดิการ มก.
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เขตพื้นที่ 7 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
7/1 สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7/2 คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย โรงพยาบาลสัตว
และโรงเรือนโครงการหาบานใหมใหสนุ ัขจรจัด
7/3 คณะวนศาสตร
7/4 พื้นที่สามเหลี่ยม อนุสาวรียสามบูรพาจารย หอประชุม ศาลาหกเหลี่ยม
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องตั้งแตเดือนเมษายน 2550 จนถึง
ปจจุบัน
14. ปรับปรุงอาคารศาลาหกเหลี่ยมเพือ่ ปรับเปนศูนยเกษตรรวมใจยอย รับแจงเหตุกรณีมี
เหตุดวนเหตุรา ย เพื่อดําเนินการตอใหทนั ทวงที เปนโครงการตอเนื่องเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
มีนาคม 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน

15. ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศวาน 1 เพื่อตรวจสอบการเขา-ออก
ของรถยนตและบุคคลตางๆ ตั้งแตเวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยตอนิสิต บุคลากร และทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย เริ่มดําเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2551 และดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

16. การจัดสงขอมูลขาวงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดําเนินการจัดทําประชาสัมพันธ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดดําเนินการมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการ
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน รวมแลวได จํานวน 15 ครั้ง
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17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เรื่อง การรักษาความ
ปลอดภัยใหกับขาราชการและบุคคลที่ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวกับความลับทางราชการ เพื่อให
เจาหนาที่ยามตระหนักถึงความสําคัญ บทบาท และหนาที่ในการรักษาความปลอดภัย และใหสามารถ
นํามาปรับใชกับการปฏิบตั หิ นาที่ในปจจุบันได โดยมีเจาหนาที่ยามเขารวมการอบรมทั้งสิ้น 130 นาย
ในเดือนตุลาคม 2550

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
1. โครงการปรับปรุงตูควบคุมไฟฟาของ
หอพักหญิง( ขจรรัตน ) โดยจัดชื้อตูควบคุมไฟฟาใหม
จํานวน 2 ชุด โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 29,000 บาท
2. งานสํารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา
2.1 ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ในการดําเนินงานทางเดินปูตัวหนอน ตึก 5
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 และสงมอบใหกับทางกองกิจการนิสิตดําเนินการตอไป
2.2 ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุงเรือนปลูกตนไมตึกพักหญิงชงโค
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 และสงมอบใหกับทางกองกิจการนิสิตดําเนินการตอไป
2.3 ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุงหองน้ําหญิงกองยานฯและมอบให
งานซอมบํารุงดําเนินการ (ตุลาคม 2550)
2.4 ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุงถนนทางเขาอาคารเทพศาสตรสถิต
(พฤศจิกายน 2550)
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2.5 ออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณราคาหลังคาและพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่วางถังขยะรีไซเคิลที่ ศร.1,ศร.2 และ ศร. 3
วันที่ 17 มกราคม 2551 และมอบใหกับ
งานสวนและรักษาความสะอาดดําเนินการตอไป
2.6 ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาโครงการขยายเดินเปนทางจักรยาน
และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวานบางเขน (มกราคม 2551)
2.7 ออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณราคา ปรับปรุงแนวคูคลองหนา
สํานักงานโครงการหลวง
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 และสงมอบให
มูลนิธโิ ครงการหลวงดําเนินการตอไป
2.8 สํารวจ เขียนแบบ
ประมาณราคาโครงการจัดตั้ง
สถานีน้ํามันไบโอดีเซล มก.
วันที่ 18 มีนาคม 2551
ใหกับงานยานพาหนะดําเนินการตอไป
2.9 สํารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาปรับปรุงที่จอดรถและถนน
ทางเขาอาคารกองกิจการนิสิตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ใหกับกองกิจการนิสิตดําเนินการตอไป

2.10 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงที่จอดรถ
รานพันธไม มก. (เมษายน – พฤษภาคม 2551)
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3. โครงปรับปรุงหอพักนิสิตนานาชาติ(หอ 12) โดยใชงบประมาณ(แผนดิน) เปนเงิน
1,500,000 บาท ใชไปเปนเงิน 1,302,433.80 บาท (ดําเนินงานวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ถึง
2 กันยายน 2550) และไดทาํ การปรับปรุงหอพักนิสิตนานาชาติ(หอ 12) เพิ่มเติม เปนเงิน 195,000 บาท
(ดําเนินการ 5 กันยายน 2550 ถึง 19 ตุลาคม 255) มีเงินคงเหลือ 2,566.20 บาท

4. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงานอาคารหอพักนิสิตไดดําเนินการ
เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณในหองน้ําหอพักนิสิตจากหลอดอินแคนเรสเซนต (60 W) เปนหลอดฟลูเรสเซนต
(18 W) เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2550 ถึง 12 ต.ค. 255
มีคาใชจายเปนเงิน 59,480 บาท

5. โครงการซอมแซมโตะสนาม ทําการซอมแซมโตะบริเวณงานบํารุงกองกิจการนิสิตไดมีการ
ทําการซอมแซมจํานวน 3 ครั้งมีคาใชจายในการดําเนินการเปนเงิน 9,660 บาท
ครั้งที่ 1 ดําเนินการซอมแซมโตะสนาม
วันที่ 1- 20 ตุลาคม 2550
ครั้งที่ 2 ดําเนินการซอมแซมโตะสนาม
วันที่ 22 ตุลาคม 2550ถึง10 พฤศจิกายน 2550
ครั้งที่ 3 ดําเนินการซอมแซมโตะสนาม
วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2550
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6. โครงการปรับปรุงประตูงามวงศวาน 2 ดําเนินการ วันที่ 15 ต.ค. 50 - 13 ธ.ค. 50
โดยใชงบประมาณ(แผนดิน) เปนเงิน 649,000 บาท

7. โครงการทาสีโรงจอดรถจักรยาน บริเวณโรงจอดรถจักรยานตึกพักหญิงบุษกร
และแบงทําราวตากผาเปนบางสวนดําเนินการเมื่อวันที่ 2 ต.ค. –16 พ.ย. 2550 โดยมี
คาใชจายเปนเงิน 3,670 บาท

8.โครงการพัฒนาพื้นที่ทางเขาอาคารซอมบํารุง ไดดําเนินการปรับปรุงและทําความสะอาด
พื้นทีรวมกับงานซอมบํารุง 26 ตุลาคม 2550 มีคาใชจา ยเปนเงิน 1,100 บาท

9.โครงการสํารวจระบบไฟฟา ประปา และระบบสุขาภิบาลประจําปพื้นที่บริเวณหอพักนิสิต
และอาคารกิจกรรมนิสิต ( กรกฎาคม 2550)
สํารวจระบบไฟฟา ใตถุนอาคาร พื้นที่บริเวณ
หอพักนิสิตและอาคารกิจกรรมนิสิต

สํารวจระบบประปาภายในพื้นที่บริเวณอาคาร
หอพักนิสิตและอาคารกิจกรรมนิสิต
สํารวจระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ํา
ภายในพื้นที่บริเวณอาคารหอพักนิสิต
และอาคารกิจกรรมนิสิต
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10. โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิตและบริเวณ (ตึก 8 ) โดยใชเงินรายไดสวนกลาง
เปนเงิน 4,490,000 บาท ตัง้ แตวันที่ 26 พ.ย. 2550 ถึง 23 ก.พ. 2551

11. ปรับปรุงทาสีชิงชาเหล็กภายในบริเวณหอนิสิตพักหญิง ชวนชม,ราชาวดี,บุษกร
และ ชงโค วันที่ 8 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2550 จํานวน 4 ชุด มีคาใชจายเปนเงิน 1,345 บาท

12. ทําการตีเสนชองจอดรถจักยานโรงจอดรถจักรยานตึกพักหญิงชวนชม
วันที่ 25 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม. 2550 มีคาใชจาย เปนเงิน 2,580 บาท

13. ทําการปรับปรุงทาสีเรือนรับรองกับปอมยามหอพักนิสิตหญิงมหาหงสและ
หอพักนิสิตหญิงชวนชม โดยมีคาใชจายรวมเปนเงิน 19,355 บาท
เรือนรับรองฯมหาหงส และ ชวนชม ดําเนินการปรับปรุงวันที่ 3 -28
ธันวาคม 2550
ปอมยามหอพักฯมหาหงส ดําเนินการ
ปรับปรุงวันที่ 2 -11 มกราคม 2551
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ปอมยามหอพักฯชวนชมดําเนินการปรับปรุงเมื่อวันที่
14 ม.ค. - 19 ก.พ. 2551

14. ปรับปรุงซอมแซมสะพานขามคลองสวน 60 ป บริเวณศาลเจาพอหนองผักชี และ
ศาลเจาแมพชั รี วันที่ 10 – 11 มกราคม 2551 โดยนําวัสดุเหลือใชมาทําการซอมแซมและมีคาใชจาย
เปนเงิน 205 บาท

15. ปรับปรุงและขยายถนนทางเขาทีจ่ อดรถ วันที่ 17 – 18 มกราคม 2551 บริเวณทีท่ ําการ
ไปรษณีย และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดย
นําวัสดุเหลือใชทําการปรับปรุงและมีคาใชจาย เปนเงิน 435 บาท

16. ซอมแซมฝาเพดานบริเวณลิฟตขนของชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ทําการซอมแซม
ฝาเพดานเมื่อวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ 2551
โดยทางกลุมงานอาคารพิเศษเปน
ผูจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณให

17. ปรับปรุงซอมแซมรัว้ บริเวณปอมยามภายในซอยพหลโยธิน 45 โดยนําวัสดุเหลือใช
มาทําการซอมแซมและมีคาใชจาย(ตะปู) เปนเงิน 75 บาท วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551

รายงานประจําปการศึกษา 2550

69

18. โครงการขยายทางเดินเปนทางจักรยานและปรับปรุงพื้นที่ดา นขางและดานหลัง
อาคาจอดรถงามวงศวาน 1 โดยมีระยะเวลาดําเนินการ (21 ม.ค. -11 เม.ย. 2551) ไดขอใช
งบประมาณรายไดสวนกลางไปเปนเงิน 150,000 บาท ซึ่งมีคาใชจายจริง เปนเงิน135,340 บาท
มีเงินคงเหลือ 14,660 บาท

19. ทําการตีเสนชองจอดรถจักยานโรงจอดรถจักรยานตึกพักหญิงชงโค
เมื่อวันที่ เมษายน - พฤษภาคม 2551 มีคาใชจาย เปนเงิน 2,580 บาท

20.โครงการจัดตั้งสถานีน้ํามันไบโอดีเซล มก. เริ่มดําเนินการกอสราง เมษายน –
พฤษภาคม 2551 โดยมีคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเปนจํานวนเงิน 24,369 บาท
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งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
1. โครงการปรับปรุงหองทรงงานและหองสรง (ดานทิศใตอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ)
โดยใชเงินงบประมาณ เปนเงิน 3,151,990 บาท ประกอบดวย
คาครุภัณฑ เปนเงิน 843,481 บาท และคาที่ดินสิ่งและ
สิ่งกอสราง เปนเงิน 2,308,509 บาท ดําเนินการเขียนโครงการ
และเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัตคิ าใชจายโครงการ
ปรับปรุงหองทรงงานและหองสรง สําหรับเตรียมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยเดือนกรกฎาคม 2550
2. โครงการปรับปรุงระบบคูลิงคทอน้ํา
เครื่องสงความเย็นของระบบปรับอากาศ
ดําเนินการปรับปรุงระบบคูลิงคทาวเวอร และระบบทอ
น้ําเครื่องสงความเย็นของระบบปรับอากาศ
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เพือ่ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใชงานมากวา 10 ป
โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2550
เปนเงิน 4,984,000 บาท
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยวันที่
29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550
อาคารสารนิเทศ 50 ป
3. โครงการปรับปรุงถนน และบอน้ําพุดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 สถานที่
ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงถนนและบอน้ําพุบริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด โดยใชเงินรายได เปนเงิน 1,490,000 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนกรกฎาคม 2550
4. โครงการจัดสวนบริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป
ดําเนินการจัดสวนบริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม นาดู นามอง
โดยการประสานงานและไดรับความอนุเคราะหงบประมาณ จาก สวนนุงนุช ในการจัดตกแตงสวน
5. โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง
ผสมสัญญาณเสียงขนาดไมนอยกวา 32 ชองสัญญาณเขา พรอมอุปกรณติดตั้ง เพื่อใชสําหรับหอง
ประชุมสุธรรม อารีกุล โดยใชเงินงบประมาณรายได เปนเงิน 715,500 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
เดือนสิงหาคม 2550
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6. โครงการกั้นหองสํานักงานชั้นลางอาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการจัดจาง บริษทั เอฟ
เอ็ม จี โฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินการกั้นหองสํานักงานชัน้ ลางอาคารสารนิเทศ 50 ป สัญญาเลขที่ 79/2550
โดยใชเงินงบประมาณ เปนจํานวนเงิน 2,030,000 บาท เพื่อเปนสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ
ประกอบดวย งานพัสดุกองคลัง ศูนยวชิ าบูรณาการ สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขตศรี
ราชา / วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
7. โครงการปรัสบปรุงสระน้ําเปนน้ําพุหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการติดตั้ง
หัวน้ําพุ เพื่อทดแทนเครื่องกั้งหันชัยพัฒนาที่ยายไปติดตังบริเวณหนาสระน้ําหอประชุม มก. โดยมี
คาใชจายเปนเงิน 15,000 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนกันยายน 2550
8. โครงการเปลี่ยนถายน้าํ มันเครื่องคอมเพรสเซอรของระบบเครื่องปรับอากาศ
อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการจัดจางบริการเปลีย่ นถายน้ํามันเครื่องคอมเพรสเซอรของระบบ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อใหระบบเครื่องปรับอากาศของอาคารสารนิเทศ 50 ป สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสนองนโยบายประหยัดพลังงาน โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 82,752.52 บาท
ดําเนินเสร็จเรียบรอยเดือนมกราคม 2551
9. โครงการจัดซื้อเครื่อง LCD หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป
ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง LCD สําหรับหองประชุมธีระ สูตะบุตร เพื่อรองรับการใหบริการใชหอง
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจากของเดิมเสื่อมสภาพจากการใชมานานกวา 10 ป โดยมี
คาใชจาย เปนเงิน 176,550 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนมีนาคม 2551
10. โครงการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องของระบบไฟฟาสํารอง อาคารสารนิเทศ 50 ป
ดําเนินการขออนุมัติจัดจางบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ งของระบบไฟฟาสํารอง เพื่อใหระบบไฟฟา
สํารองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 13,268 บาท ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยเดือนมีนาคม 2551
11. โครงการปรับปรุงหองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการขออนุมัติโครงการ
ปรับปรุงหองประชุม 9 โดยปรับปรุงระบบชุดประชุม พรอมไมค จํานวน 34 ตัว เพื่อใหทันแลวเสร็จกอน
เอกอัครราชทูตสวีเดนเยือน มก. มีคาใชจาย เปนเงิน 695,000 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือน
ตุลาคม 2550
12. โครงการปรับปรุงพืน้ ที่หนาเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุง
พื้นที่หนาเสาธง พรอมทั้งจัดหามานั่งลอมรอบตนตาลบริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป เพื่อให
บริเวณพื้นที่หนาเสาธงมีภูมิทัศนที่สวยงาม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 79,500 บาท ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยเดือนพฤศจิกายน 2550
13. โครงการปรับปรุงชั้น 5 หองรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร
ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อโตะ และเกาอี้ สําหรับรองวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยมี
คาใชจาย เปนเงิน 21,350 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนตุลาคม 2550
14. โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร /ติดตั้งระบบโทรศัพท /
ติดตัง้ มานปรับแสง ดําเนินการขออนุมัติจัดจางเดินสายสัญญาณฯ เพิ่มเติมเพื่อรองรับหองสํานักงาน
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ซึ่งกั้นใหมบริเวณชั้นลางของอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 288,568.50 บาท
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนตุลาคม 2550
อาคารสวัสดิการ มก.
15. โครงการจัดทําบัตรจอดรถยนต และรถจักรยานยนต อาคารสวัสดิการ มก.
ดําเนินการขออนุมัติโครงการ และขอใชบตั รจอดรถยนต / รถจักรยานยนต สําหรับผูพักอาศัย เพื่อให
การจราจรและการจอดรถภายในบริเวณอาคารสวัสดิการ มก. เปนไปดวยความเรียบรอยมีระเบียบ
ขอบังคับการเขาออก
1.
บัตรนี้สามารถใชผาน เขา –ออก อาคาร
สวัสดิการ มก.
2.
กรณีบัตรหาย ตองจายคาปรับจํานวน 100 บาท
3.
กรณีผูมาติดตอบุคคลในอาคาร แลวเกิดการ
ทะเลาะวิวาท หรือทําการรบกวนบุคคลอื่น
ภายในอาคาร เจาของหองที่บุคคลภายนอกเขามา
นั้น ตองรวมรับผิดชอบดวย
ในกรณีของมีคาไมวาใด ๆ ทั้งสิ้นสูญหาย ทางอาคาร
สวัสดิการ มก. จะไมรับผิดชอบ ทานตองรักษาสิ่งของ
เหลานั้นดวยทานเอง

16. โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําทิ้ง ดําเนินการตัดตอทอน้ําทิ้งใหลงในบอพักเพื่อไหลลงสู
บอบําบัดของอาคารสวัสดิการ มก. จํานวน 30 บอ เพื่อปองกันการอุดตันของไขมันและเศษขยะตาง ๆ
โดยมีคาวัสดุ เปนเงิน 10,000 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนธันวาคม 2550

17. โครงการปรับปรุงลานกีฬา ดําเนินการปรับปรุงพืน้ ที่บริเวณดานหนาอาคาร 3 และอาคาร 4
เพื่อเปนลานกีฬาสําหรับบุคลากรที่พัดอาศัยภายในอาคารสวัสดิการ มก. ไดมีสถานที่เพื่อการออกกําลัง
กาย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเขตจตุจักร ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือน
พฤศจิกายน 2550
18. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสง
สวางบริเวณอาคารสวัสดิการ มก. ดําเนินการขอ
อนุมัติปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเพื่อติดตั้ง
สปอรตไลทบริเวณดาดฟาอาคาร 1-4 โดยมี
คาใชจาย เปนเงิน 22,000 บาทดําเนินการเสร็จ
ตุลาคม 2550
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2.4 งานพิ
งานพิธธี/ี/งานพิ
งานพิเเศษ
ศษ ของส
ของสววนกลาง
นกลาง
งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ไดรับ/
รายได/รายจาย (บาท)

ผลการดําเนินงาน

งานพิธี/งานพิเศษของสวนกลาง
1. ปลูกตนไมเนื่องในวันแมแหงชาติ
12 สิงหาคม 2551 ณ พุทธเกษตร
10 สิงหาคม 2550

มีคาใชจาย 7,200

ดําเนินการเตรียมปาลมงาชาง
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับปลูกตนไม

2. โครงการทําบุญและวันแหงการ
สรางสัมมาทิฐิกองยานพาหนะฯ
ครั้งที่ 1 20 กันยายน 2550

ไดรับอนุมัติ 60,000
จายจริง
60,000

มีบุคลากรเขารวม 450 คน

3. งานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรี ไดรับอนุมัติ 22,600
จายจริง
19,047
ทรงโปรด 29 พฤศจิกายน 2550
คงเหลือ
3,553
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
4. งานขอบคุณบุคลากร
28 ธันวาคม 2550

งบประมาณที่ไดรับ/
รายได/รายจาย (บาท)
ไดรับอนุมัติ 15,100
จายจริง
13,715
คงเหลือ
1,385

5. โครงการสัมมาทิฐิกองยานพาหนะฯ ไดรับอนุมัติ
จายจริง
ครั้งที่ 2 26 ธันวาคม 2550

6. โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม
ป 2551

รายงานประจําปการศึกษา 2550

130,000
131,940
- 1,940

ไดรับอนุมัติ 60,000
จายจริง
33,766
คงเหลือ
26,234

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการดังนี้
1) ตกแตงสถานที่ ประดับธง
2) ดูแลรักษาความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวก

มีบุคลากรเขารวม 450 คน

ดําเนินการดังนี้
1) ใหใชอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
2) ตกแตงสถานที่ ประดับธง
3) ดูแลทําความสะอาด จัดเกาอี้ ฯลฯ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการสัมมนาอาจารย มก. ป 2551

8. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม
ครั้งที่ 5 ณ พุทธมณฑล
31 พฤษภาคม 2551

งบประมาณที่ไดรับ/
รายได/รายจาย (บาท)
ไดรับอนุมัติ 30,000
จายจริง
5,811
คงเหลือ
24,189

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการดังนี้
1) จัดทําโฟมตัวอักษร
2) ตกแตงสถานที่ ประดับธง
3) ดูแลรักษาความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวก

ไดรับอนุมัติ
จายจริง
คงเหลือ

95,000
31,040
63,960

(มีบุคลากรเขารวม จํานวน 150 คน)

9. โครงการแขงขันกีฬาจตุรมิตรไมตรี ไดรับอนุมัติ
จายจริง
สีเขียว ครั้งที่ 5 วิทยาเขตศรีราชา
คงเหลือ
10 พฤษภาคม 2551

77,000
37,720
39,280

จัดแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคี 4 วิทยาเขต มีบุคลากร
เขารวม ประมาณ 235 คน

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ ปลูกตนไม
จัดสวนบริเวณปาย มก.
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
10. จัดซุมประตูเพื่อรวมไวอาลัยแด
สมเด็จพระพี่นาง ฯ ณ บริเวณหนาประตู
ใหญ และอาคารสารนิเทศ 50 ป

11. นิทรรศการ “นวัตกรรมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
2551” ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ

รายงานประจําปการศึกษา 2550

งบประมาณที่ไดรับ/
รายได/รายจาย (บาท)
โดยมีคาใชจาย 6,225

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ ติดตั้งรูปพระบรมสาทิสลักษณ
ของสมเด็จพระพี่นาง พรอมทั้งจัดวางโตะหมู
และจับผาระบาย

ไดรับอนุมัติ
จายจริง
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2.5 งานประกันคุณภาพ
ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยฯ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับระดับสากล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพในระดับ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนตาง ของมหาวิทยาลัย
ดวย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเห็น
ความสําคัญในการจัดทําและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามภารกิจหลักของหนวยงานในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการนี้ ไดจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีสาระของการวิเคราะหตนเองครอบคลุม องคประกอบทั้ง 6
องคประกอบ และจัดเตรียมขอมูลเพื่อการตรวจประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังนี้
ปการศึกษา 2544
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2544 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน
2544 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546
ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก สถาบัน
วิทยาเขตครั้งที่ 1 ไดตรวจสอบฯ การดําเนินการระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ระหวาง
วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2546 โดยไดตรวจเยีย่ มกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2546
ครั้งที่ 3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดตรวจประเมิน
คุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมีการตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 8
เมษายน 2547 และตรวจเยีย่ มกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอง
ประชุมกองยานพาหนะฯ และสภาพแวดลอมภายในบริเวณกองยานพาหนะฯ (รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะผูประเมินภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มิถุนายน 2548)
ปการศึกษา 2545
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2545 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน
2545 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2546) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546
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ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดตรวจสอบ
คุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2545 (ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2546) ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2547 และ
ไดตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547
ปการศึกษา 2546 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2546 (ระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547) ระหวางวันที่ 11 – 14 มกราคม 2548
ปการศึกษา 2547
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2547 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน
2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดตรวจสอบ
คุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2547 (ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548) ระหวางวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2548 และไดตรวจเยี่ยม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548
ปการศึกษา 2548
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดตรวจสอบ
คุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2548 (ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันที่ 8-10 สิงหาคม 2549 และไดตรวจเยี่ยม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
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ครั้งที่ 2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดตรวจประเมิน
คุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมีการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2549

ปการศึกษา 2549 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ไดตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2549 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2550) ซึ่งไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสําหรับกลุมหนวยงาน
สนับสนุนการบริหารตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549 ระหวางวันที่ 4 – 19 กรกฎาคม
2550 และไดมาตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

2.6 งานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในของสํานักงานอธิการบดี กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมี
การตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี ในวันที่ 3 มกราคม 2551 ณ หองประชุมกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
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2.7 การจั
การจัดดทํทําาคํคําารัรับบรองการปฏิ
รองการปฏิบบัตัติริราชการกั
าชการกับบสํสําานันักกงานคณะกรรมการพั
งานคณะกรรมการพัฒฒนาระบบราชการ
นาระบบราชการ
((กก..พพ..รร.).)
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซึ่งสํานักวิจัยและใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสงรายงานผลการวิจัยเชิง
สํารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดคะแนนจากผลการสํารวจในดานการ
ทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
ผลการสํารวจ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.

น้ําหนัก (รอยละ)
40%

คะแนนเฉลี่ย
3.743

รอยละ
74.88

การจําแนก สถานที่สํารวจ กลุมเปาหมาย และวิธีการเก็บรวบรวม ของงานบริการ
งานบริการ
การทําบัตรอนุญาตผาน
เขา-ออก มก.

จํานวน
สถานที่สํารวจ
ประชากร
70
จุดใหบริการ ณ สํานักงาน
กองยานพาหนะฯ ชวง
ระหวางเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม ของทุกป เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงบัตรของ
นิสิต/ผูปกครองในชวงเวลา
ดังกลาว

กลุมเปาหมาย
ที่สํารวจ
1. นิสิต
2. บุคลากร มก.
3. ผูปกครอง
นักเรียนสาธิต/
นิสิต

วิธีการเก็บขอมูล
สัมภาษณตัวตอตัว

ตารางที่ 1 ภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ
ภาพรวม
ความพึงพอใจการใหบริการ

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

คะแนน
เฉลี่ย
3.9066

คารอยละ
78.13

ภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มตี อสังคม ไดรับ
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เทากับ 3.9066 เทียบเปนรอยละ 78.13
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจการใหบริการ
ผลการสํารวจ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.

น้ําหนัก
40%

คะแนนเฉลี่ย
3.743

คารอยละ
74.88

จํานวนตัวอยาง
70

ภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ ไดรับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับ
พอใจมากเทากับ 3.743 เทียบเปนรอยละ 74.88
ตารางที่ 3 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ผลการสํารวจ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.

คะแนนเฉลี่ย
3.6966

คารอยละ
73.93

ภาพรวมความเชื้อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ไดรับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยเทากับ 3.6966 เทียบเปนรอยละ 73.93
งานบริการ การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. จํานวน 70 ตัวอยาง
สวนที่ 1 ความพึงพอใจการใหบริการดานตาง ๆ (คําถามลักษณะเฉพาะของงานบริการ)
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ประเด็นตาง ๆ

พอใจ พอใจ
มาก มาก
ที่สุด
ขั้นตอนการใหบริการไม จํานวน 14
39
ยุงยากซับซอน และมี
รอยละ 20.00 55.71
ความคลองตัว
ความสะดวก รวดเร็ว
จํานวน 14
41
ของการใหบริการ
รอยละ 24.29 47.14
ใหบริการดวยความ
จํานวน 14
45
ครบถวน ถูกตอง
รอยละ 20.00 64.29
ความชัดเจนในการ
จํานวน 15
31
อธิบาย ชี้แจง และ
รอยละ 21.43 44.29
แนะนําขั้นตอนในการ
ใหบริการดวยสื่อตาง ๆ
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ปาน
กลาง

ไม
พอใจ

ไมแสดง
ความ
คิดเห็น
0

คะแนน
เฉลี่ย

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1

ไม
พอใจ
เลย
0

16
22.86

1.43

0.00

0.00

3.9429

0.69

13

1

0

1

28.57
9

0.00
1

0.00
0

0.00
1

3.9855

0.67

12.86
21

1.43
2

0.00
1

1.43
0

4.0435

0.62

30.00

2.86

1.43

0.00

3.8143

0.85
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ประเด็นตาง ๆ

มีการติดประกาศหรือ
แจงขอมูลเกี่ยวกับการ
ใหบริการ เชน ประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลา
การใหบริการที่ชัดเจน
ความเสมอภาคในการ
ใหบริการ เชน ใครมา
กอนไดกอน การ
ใหบริการตามลําดับคิว
ระยะเวลารอคอยในการ
รับบริการ
รวม

พอใจ พอใจ
มาก มาก
ที่สุด
จํานวน 14
19

ปาน
กลาง

ไม
พอใจ

35

รอยละ 20.00 27.14 50.00

จํานวน

17

26

25

รอยละ 24.29 37.14 35.71
จํานวน

14

23

32

รอยละ 20.00 32.86 45.71
รอยละ 20.82 45.71 30.82

ไมแสดง
ความ
คิดเห็น
0

คะแนน
เฉลี่ย

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2

ไม
พอใจ
เลย
0

2.86

0.00

0.00

3.6429

0.83

2

0

0

2.86

0.00

0.00

3.8286

0.83

0

0

1

0.00
1.84

0.00
0.20

1.43
0.16

3.7391
3.8567

0.77
0.75

ทุกประเด็นไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เทากับ 3.8567
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
ประเด็นตาง ๆ

ความสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใสกิริยามารยาท
ของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ หรือการ
พูดจาดวยถอยคําและ
น้ําเสียงสุภาพ
ความเอาใจใส
กระตือรือรน และความ
พรอมในการใหบริการ
ของเจาหนาที่

พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง คะแนน
คา
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
เลย คิดเห็น
มาตรฐาน
จํานวน

21

30

18

รอยละ 30.00 42.86 25.71

จํานวน

17

33

20

รอยละ 24.29 47.14 28.57
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1

0

0

1.43

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

4.0143

0.78

3.9571

0.73
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ประเด็นตาง ๆ

พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง คะแนน
คา
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
เลย คิดเห็น
มาตรฐาน

เจาหนาที่มีความรู
จํานวน 17
35
18
ความสามารถในการ
รอยละ 24.29 50.00 25.71
ใหบริการ เชน สามารถ
ตอบคําถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ชวย
แกปญหาไดอยาง
ถูกตอง นาเชื่อถือ
ความมีน้ําใจ มีความ
จํานวน 17
35
17
เอื้อเฟอเผื่อแผ
รอยละ 24.29 50.00 24.29
ความซื่อสัตยสุจริตใน
จํานวน 22
34
14
การปฏิบัติหนาที่ เชน
รอยละ 31.43 48.57 20.00
ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชน
รวม
รอยละ 26.86 47.71 24.86

0

0

0

0.00

0.00

0.00

1

0

0

1.43

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

.057

0.00

3.9857

0.71

3.9714

0.74

0.00

4.1143

0.71

0.00

4.0086

0.73

ทุกประเด็นไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระดับพอใจมาก เทากับ 4.0086
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเด็นตาง ๆ

มีชองทางเลือกใช
บริการไดหลายรูปแบบ
เชน ทางโทรศัพท
ไปรษณีย แฟกซ เปน
ตน
มีความสะดวกในการ
เขาถึงการใชบริการ
“ความเพียงพอ” ของ
อุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ เชน
คอมพิวเตอร

พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง คะแนน
คา
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
เลย คิดเห็น
มาตรฐาน
จํานวน

6

รอยละ

8.57

จํานวน

11

2

5

2.86

7.14

2

1

0

รอยละ 15.71 28.57 51.43
จํานวน
5
26
32

2.86
6

1.43
0

รอยละ

8.57

0.00
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7.14

16

32

9

22.86 45.71 12.86

20

36

37.14 45.71

3.2308

0.91

0.00
1

3.5429

0.84

1.43

3.4348

0.75
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ประเด็นตาง ๆ

การเปดรับฟงขอคิดเห็น
ตอการใหบริการ เชน
กลองรับความคิดเห็น
Call center เปนตน
ความเพียงพอของสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เชน โทรศัพทสาธารณะ
ที่นั่งคอยรับบริการ เปน
ตน
ความสะอาดของ
สถานที่ใหบริการ
โดยรวม
“ความเพียงพอ” ของจุด
ในการใหบริการ
ปาย ขอความบอกจุด
บริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจน และเจาใจงาย
รวม

พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง คะแนน
คา
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
เลย คิดเห็น
มาตรฐาน
จํานวน

5

รอยละ

7.14

จํานวน

7

19

28

16

27.14 40.00 22.86
17

31

13

รอยละ 10.00 24.29 44.29 18.57

จํานวน

7

16

34

13

รอยละ 10.00 22.86 48.57 18.57
17

35

15

0

2

0.00

2.86

0

2

0.00

2.86

0

0

0.00

0.00

0

0

3.1912

0.88

3.2647

0.88

3.2429

0.87

จํานวน

3

รอยละ
จํานวน

4.29
6

24.29 50.00 21.43
22
33
8

0.00
1

0.00
0

3.1143

0.78

รอยละ

8.57

31.43 47.14 11.43

1.43

0.00

3.3429

0.84

รอยละ

8.93

27.32 46.61 14.64

0.71

1.79

3.2955

0.84

ประเด็นที่ไดรบั คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง คือ
• มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท ไปรษณีย แฟกซ เปนตน
• การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับความเห็น call center เปนตน
• ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ เปนตน

• ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
• “ความเพียงพอ” ของจุดในการใหบริการ
• ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจน และเจาใจงาย
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ
ประเด็นตาง ๆ

พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
ที่สุด
เลย คิดเห็น
ไดรับบริการทีต่ รงตาม จํานวน 17
32
20
1
0
0
ความตองการ
รอยละ 24.29 45.71 28.57 1.43 0.00
0.00
ไดรับบริการทีค่ ุมคา จํานวน 11
33
25
1
0
0
คุมประโยชน
รอยละ 15.71 47.14 35.71 1.43 0.00
0.00
ความพึงพอใจโดย
จํานวน 11
32
26
0
1
0
ภาพรวมที่ไดรับจาก รอยละ 15.71 45.71 37.14 0.00 1.43
0.00
ผลการบริการของ
หนวยงาน
รวม
รอยละ 18.57 46.19 33.81 0.95 0.48
0.00

คะแนน
คา
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.9286 0.76
3.7714

0.72

3.7429

0.77

3.8143

0.75

ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก
เทากับ 3.8143
การนําเสนอผลการสํารวจ ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจการใหบริการดานตาง ๆ
 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
 ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ
สวนที่ 2 ความเชื่อมั่นเกีย่ วกับคุณภาพการใหบริการ
สวนที่ 3 ขอมูลประชากรศาสตร
วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการในดานตาง ๆ ได
กําหนดเกณฑในการวัดตามระบบ Likert Scales แบงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1
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ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่/เห็นดวยอยางยิ่ง
พอใจมาก/เห็นดวย
พอใจปานกลาง/ปานกลาง
ไมพอใจ/ไมเห็นดวย
ไมพอใจเลย/ไมเห็นดวยเลข
86

2.8 การศึกษาดูงานของหนวยงานตางประเทศ
คณะบุคลากรจาก Finnish Youth Institute ประเทศฟนแลนด
เขาศึกษาดูการบริหารจัดการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่
การรักษาความปลอดภัย การดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
2.9 การศึกษาดูงานของหนวยงานภายในประเทศ
ผูบริหารศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เกีย่ วกับการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ครั้งที่ 1 ตอนรับผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานของกองยานพาหนะฯ

ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลอลงกรณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานของ
กองยานพาหนะฯ มีคาใชจายเปนคาอาหารวาง เปนเงิน 1,080 บาท
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2.10 ศึกษาดูงานของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมอบหมายงานซอมบํารุง (หนวยบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย) ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และคอยอํานวยความสะดวก ตอนรับคณะนิสิต ที่เรียนวิชาจุล
ชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย (419484) (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร) และนิสิตทีเ่ รียนวิชา
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวติ (ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ที่มาศึกษาระบบบําบัดน้ํา
เสีย บริเวณอาคารบําบัดน้าํ เสีย มก. วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เวลา 11.00น. –
15.30 น โดยมีนิสิตที่ศึกษาดูงานจํานวนทั้งสิ้น 71 คน
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2.11 โครงการเยี่ยมหนวยงานเพื่อประสานภารกิจ
ตามที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรวมโครงการเยี่ยมหนวยงานเพื่อประสานภารกิจ
กับรองอธิการบดีฝายบริหาร เพื่อเยี่ยมคณะตาง ๆ ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม – 2 กันยายน 2548
เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกหนวยงานคณะตาง ๆ ซึ่งคณะไดขอความรวมมือ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหดาํ เนินการในเรือ่ งตาง ๆ ซึ่งไดดําเนินการสรุปตามรายละเอียด
ดังนี้
ปญหา/ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการแกไข

หมายเหตุ

1. คณะเกษตร (16 สิงหาคม 2548 ) เวลา 09.00 – 10.20 น.)
 จะดําเนินการยายจุดทิ้งขยะจากบริเวณ
สํานักหอสมุดไปไวที่ซอยพหลโยธิน 45
 ไดแจงเจาหนาที่ไมใหมีการคัดแยกขยะ
บริเวณดังกลาว พรอมลางทําความสะอาดถัง
ขยะทุกวัน
2. เรื่องไฟฟาตกและไฟดับบอย เนื่องจากคณะมี  หนวยชางไฟฟา กองยานพาหนะฯ ได
การเรียนการสอนอยูตลอดเวลา ปรากฏวาไฟฟา ดําเนินการตรวจสอบระบบของคณะแลว พบวา
ดับบอย ทําใหเสียเวลาในการจัดการเรียนการสอน ระบบไฟฟา เปนปกติดีสวนสาเหตุที่ทําให
ไฟฟาดับหรือไฟฟาตกนั้น อาจจะมีสาเหตุมา
จากกิ่งไมหักทับสายไฟฟาแรงสูง ลมพัดแรง
หรือมีสัตวทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
3. เรื่องการตัดแตงตนไม เนื่องจากมีตนไมทั้งใน  การตัดแตงกิ่งไมจะประสานงานกับคณะ
บริเวณคณะและสวนกลางมีตนไมสูง ๆ เปน
เพื่อดําเนินการในชวงปดภาคเรียนเดือน
จํานวนมาก ทําใหตนไมลมพาดไปที่ตึกอาคาร
ตุลาคม 2548
ภาควิชากีฏวิทยา และบางครั้งมีงูเลื่อยเขาไปใน
หองทํางาน คือ ตนไมบริเวณภาควิชากีฏวิทยา
ถนนสวนกลางที่ผานหนาภาควิชากีฏวิทยา และ
บริเวณถนนแนวตนสน
4. คูน้ําบริเวณหนาภาควิชาพืชไรมีน้ําเนาเสีย
 กรณีคูน้ําหนาภาควิชาพืชไรมีน้ําเนาเสีย
เนื่องจากคูน้ําบริเวณหนาภาควิชาพืชไรมีน้ําเนา
เนื่องจากมีน้ําเนาเสียตลอดเสนทางคูน้ํา
เสีย
บริเวณดังกลาว จะดําเนินการขุดลอกคูคลอง
ในชวงปดภาคเรียน เดือนตุลาคม 2548
จุดทิ้งขยะบริเวณขางสํานักหอสมุด เนื่องจากมี
เจาหนาที่มารื้อและคัดแยกขยะบริเวณจุดทิ้งขยะ
ทําใหมีขยะเนาเหม็นสงกลิ่นมาที่คณะอยู
ตลอดเวลา
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ปญหา/ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการแกไข

หมายเหตุ

2. คณะมนุษยศาสตร (16 สิงหาคม 2548 เวลา 10.30 – 11.50 น.)
 งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะฯ
จะประสานงานกับเลขานุการคณะฯ โดยจัดทํา
บัตรอนุญาตผานเขา-ออก เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับบุคลากรของคณะฯ เปนประจํา
ทุกครั้งเมื่อมีการจัดงานในบริเวณดังกลาว
2. ขอใหจัดทําปายบอกเสนทางไปยังคณะ
 ไดดําเนินการประสานงานกับงานวางผัง
มนุษยศาสตร
แมบท กองแผนงาน เพื่อดําเนินการจัดทําปาย
เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้กองแผนงานไดดําเนินการ
ออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ดําเนินการของบประมาณเพิ่มเติม หากไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติมจะดําเนินการจางตอไป
3. ขอใหจัดหาอุปกรณโสตฯ สําหรับใชในหองเรียน  ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2549
ของอาคารศูนยเรียนรวม 1, 2 และ 3 ใหครบทุก
เพื่อจัดซื้อ LCD เครื่อง Visualizer และ
หอง
คอมพิวเตอรประจําทุกหองเรียนของอาคาร
ศูนยเรียนรวม 1, 2 และ 3 ดังนี้
• งบประมาณแผนดิน 2,400,000 บาท
• งบประมาณเงินรายได 10,205,000 บาท
รวมเปนเงิน 12,605,000 บาท ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการจัดซื้อ ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการจัดซื้อพรอมติดตั้งเสร็จเรียบรอย
ภายในเดือนมกราคม 2549 นี้
4. ผูรับจางขุดถนนเพื่อกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย  กองยานพาหนะฯ ไดดําเนินการทําหนังสือ
แลว ไมดําเนินการซอมแซมใหเรียบรอย
แจงผูรับเหมากอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใหมา
ดําเนินการซอมแซมแลว
5. ขอใหชวยดูแลคูน้ําหลังที่จอดรถขางตึกศิลป
 กองยานพาหนะฯ ไดดําเนินการปรับปรุง
นิเทศดวย เนื่องจากสกปรกมาก
สภาพแวดลอมบริเวณแนวคู คลอง ขางคณะ
มนุษยศาสตรดังนี้
• ปรับปรุงพื้นที่ปลูกหญา
• ปลูกตนไมยืนตน
• กําจัดวัชพืชในคูคลอง
ซึ่งดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในเดือน
ตุลาคม 2548
1. ปญหาระบบการจราจร มีการปดทางเขา-ออก
ของคณะ เมื่อมีการจัดการบริเวณอาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริและอาคารศูนยเรียนรวม 2,3
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ปญหา/ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการแกไข
3. คณะเศรษฐศาสตร (วันที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 10.20 น.)
1. จุดทิ้งขยะบริเวณทางเขาลานจอดรถคณะ
เนื่องจากจุดทิ้งขยะในปจจุบันอยูตรงทางขึ้นที่จอด
รถคณะ และเปนชวงถนนสามแยกเวลารถเก็บขยะ
มาจอดเพื่อเก็บขยะในชวงเวลาประมาณ 09.00 10.10 น. ทําใหรถยนตที่มาจากถนนชูชาติกําภู
เลี้ยวขวาไมได เนื่องจากติดรถเก็บขยะ ใน
ขณะเดียวกันรถยนตที่วิ่งมาทางตรงและจะเลี้ยว
กลับก็ไมสามารถกลับรถได จะขอใหยายจุดทิ้งขยะ
ไปบริเวณซุมโคก หรือเปลี่ยนเวลาจัดเก็บ
2. รถจักรยานยนตรับจางวิ่งบนทางเทาและวิ่งยอน
ศร เนื่องจากในชวงเวลาเชาและเย็น หนาคณะฯ
จะมีรถติดมาก รถจักรยานยนตรับจางจะวิ่งบนทาง
เทาหรือวิ่งยอนศร ทําใหไมปลอดภัยสําหรับผูคนที่
สัญจรไปมาเปนอยางมาก
3. เรื่องอัตราคารถจักรยานยนตรับจาง คณะขอ
ความชัดเจนในเรื่องอัตราคาโดยสาร
รถจักรยานยนตรับจาง เนื่องจากปจจุบันอัตราคา
โดยสารในแตละคันไมเทากัน

4. การซอมแซมถนนที่ชํารุด การซอมแซมถนนที่
ชํารุด จะขอใหดําเนินการซอมในแตละแหงโดยไม
ตองรอซอมพรอมกันทั้งมหาวิทยาลัยไดหรือไม
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว
5. เอกสารที่คณะฯ สงไปกองยานพาหนะฯ เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในดานตาง ๆ เชน ขอยืมอุปกรณ
/ ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ สงฉบับเดียวกัน
เบ็ดเสร็จและกองยานพาหนะฯ ดําเนินการ
ประสานงานหนวยงานภายในไดหรือไม
6. การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่อยูประจําปอมยามตาง ๆ ภายในมหาวิ
ยาลัย ขอใหทําหนาที่ดานการจราจรในชวงเวลา
เชา-เย็น และดานอื่น ๆ อยางเต็มที่ดวย
7. ขอความอนุเคราะหใหกองยานพาหนะฯ
ดําเนินการ ขุดลอกคลองฝงตรงขามคณะฯ
เนื่องจากเปนบริเวณที่นิสิตใชนั่งทํากิจกรรมและมี
กลิ่นเหม็น
รายงานประจําปการศึกษา 2550

หมายเหตุ

 งานสวนและรักษาความสะอาด ได
ดําเนินการยายจุดทิ้งขยะไปบริเวณซุมโคกแลว
สําหรับเวลาตองใชเวลาเดิมในการจัดเก็บ

 งานรักษาความปลอดภัย ไดประชุมและ
กําชับเจาหนาที่ประจําทางแยก กํากับดูแลหาม
ไมใหรถจักรยนตรับจางวิ่งยอนศรและบนทาง
เทาแลว
 งานรักษาความปลอดภัย มอบหมายให
ผูชวยหัวหนางานรักษาความปลอดภัยติดปาย
ราคาบริเวณวินทุกวินแลว หากมีการเก็บเกิน
ราคาขอใหผูใชบริการ จดกลุมวิน และ
หมายเลขที่เสื้อ แจงมาที่งานรักษาความ
ปลอดภัย โทร. 1655 และ 01-6120311 ตอไป
 ไดดําเนินการโดยใชแอสฟลทสําเร็จรูป
ซอมแซมแลว

 สามารถทําได โดยจะประสานงานใหทุกงาน
ดําเนินการใหได

 งานรักษาความปลอดภัย จะกําชับให
เจาหนาที่ประจําปอมปฏิบัติงานดานจราจรใน
ชวงเวลาเรงดวนเชา-เย็นตอไป
 งานสวนและรักษาความสะอาด จะได
ดําเนินการขุดลอกคลองบริเวณดังกลาว ใน
เดือนตุลาคม 2548 (ชวงปดเทอม) ตอไป

91

ปญหา/ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินการแกไข
4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 – 15.00 น.)
1. ปญหาการจราจรบริเวณโรงอาหาร – สระน้ํา
 กองยานพาหนะฯ ไดดําเนินการจัดระบบ
จุฬาภรณฯ เนื่องจากมีรถวิ่งสวนทางในเสนทางที่ การจราจรบริเวณเสนทางหนาสระวายน้ําจุฬา
หามวิ่งสวนทาง
ภรณและลานจอดรถหลังอาคารจักรพันธฯ
ใหม โดยการติดตั้งปายจราจรเพิ่มเติมให
ชัดเจน
การจัดทําปายสติ๊กเกอรเขียวเหลือง สําหรับ
2. การจัดทําปายสติ๊กเกอรเขียวเหลือ สําหรับ
รถที่เปนชื่อของบุคลากรเอง เกิน 3 คัน ชําระ
บุคลากรที่มีรถยนตเกิน 3 คัน และการขอ
สติ๊กเกอรในกรณีที่ทะเบียนรถยนตเปนชื่อบุคคล เงิน 100 บาท หากเปนชื่อของบุคคลอื่น และ
จะตองทําปายสติ๊กเกอรเขียวเหลือง ขอใหทํา
อื่น
หนังสือถึงกองยานพาหนะฯ เพื่อพิจารณา
3. การจราจรบริเวณประตูภาวดี เสนอใหจัดทํา
กองยานพาหนะฯ จะดําเนินการติดตั้งปายบอก
เครื่องหมายบอกเสนทางเอก เสนทางโท สําหรับ ทางเอก ทางโท บริเวณทางแยกสนามฮอกกี้
รถยนตที่วิ่งมาจากภายนอก
เรียบรอยแลว
4. ระบบโทรศัพทเสียใชการไมไดเนื่องจาก
ระบบสายเคเบิลใตดินบริเวณแยกอาคารศูนย
การขุดถนน
เรียนรวม 1 ชุดรุด ซึ่งมีผลกระทบกับสัญญาณ
โทรศัพท อาคาร 3 ของคณะฯ ทําใหโทรศัพท
ของคณะฯ จํานวน 100 คูสายไมสามารถใช
งานได หนวยชางโทรศัพท กองยานพาหนะฯ
ไดดําเนินการซอมแซมระบบสายเคเบิลใตดิน
บริเวณ
5. การตัดดนไมที่สูงหนาอาคาร 3
กองยานพาหนะฯ ไดดําเนินการตัดแตงกิ่งไม
ทั้งวิทยาเขตบางเขนในชวงเดือนตุลาคม 2548
เสร็จเรียบรอยแลว
6. ระบบบําบัดน้ําเสียมีปญหา
ขอใหคณะฯ ขอความอนุเคราะหจาก
คณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อตรวจสอบแกไข
ตอไป
7. การกําจัดของเสียประเภทสารเคมี
กองยานพาหนะฯ ไดทําหนังสือสํารวจจํานวน
สารเคมีที่เปนขยะเปนซึ่งหนวยงานไดจัดสงมา
เรียบรอยแลว จะเรียนเชิญ รศ.เกียรติไกร อา
ยุวัฒน มาหาเพื่อหาแนวทางในการบริหาร
จัดการกําจัดขยะเปนพิษดังกลาวในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยตอไป
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ผลการดําเนินการแกไข

หมายเหตุ

5. คณะวนศาสตร (31 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 – 10.20 น.)
1. มาตรการรักษาความปลอดภัย เสนอให
มหาวิทยาลัยฯ จัดจางในภาพรวม
2. ไมมีปายบอกทางไปคณะวนศาสตร

3. การจราจรบริเวณโรงอาหารกลาง 1 ควรมี
มาตรการจัดที่จอดรถและติดตั้งปายจราจรให
ชัดเจน
4. รถตูโดยสารเขามาใชเสนทางในมหาวิทยาลัยฯ

กองยานพาหนะฯ ขอรับไวพิจารณา
กองยานพาหนะฯ ไดตรวจสอบแลว พบวามี
ปายบอกทาง (ปายสีฟา) ไปคณะวนศาสตรบน
ถนนสุวรรณฯ ทั้งทางดานฝงตะวันออกและ
ตะวันตก (บริเวณกอนถึงสี่แยก สถาบันวิจัยฯ)
 กองยานพาหนะฯ จะดําเนินการจัดระบบ
การจราจรบริเวณเสนทางหนาสระวายน้ําจุฬา
ภรณและลานจอดรถหลังอาคารจักรพันธฯ
ใหม โดยจะติดตั้งปายจราจรใหชัดเจน
กองยานพาหนะฯ ไดติดปายประกาศหามรถตู
รับจางผานเขาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ และ
จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไปประจําที่
ประตูขางคณะสัตวแพทยศาสตรเพื่อควบคุม
ตรวจตราหามไมใหรถตูรับจางผานเขา
มหาวิทยาลัยแลว

6. คณะศึกษาศาสตร (วันที่ 30 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 – 15.00 น.)
1. คูน้ําดานหนาคณะฯ น้ําเซาะเขาไปใตถนน
พบวามีหลุมขนาดใหญบนถนน อาจเกิดปญหา
ถนนทรุด
2. คูน้ําดานขางตรงขางโรงเรียนสาธิตฯ หนาแลง
น้ําจะสงกลิ่นเหม็น

3. โรงเรียนสาธิตฯ ขอกองยานพาหนะฯ ชวยตัด
แตงตนไม
4. ขอใหกองยานพาหนะฯ จัดทําคูมือ ระเบียบ
เกี่ยวกับการเขาออก การจอดรถโดยสารขนาด
ใหญที่มารับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ไปทัศน
ศึกษา
5. ขอใหชวยแกปญหาเกี่ยวกับนกพิราบซึ่งมี
จํานวนมาก
รายงานประจําปการศึกษา 2550

ไดมอบหมายใหกองยานพาหนะฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบและซอมแซมถนนในบริเวณนั้นแลว
ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทที่ทําการ
กอสรางอาคารจอดรถหลังอาคารสารนิเทศ 50
ป ถมทางระบายน้ําที่มีอยูเดิม กองยานพาหนะ
จึงไดแกไขขุดลอกคลองระบายน้ําบริเวณหลัง
อาคารสารนิเทศ 50 ป เพื่อใหระบายน้ําไดเร็ว
ขึ้น ซึ่งจะทําใหการระบายน้ําบริเวณคูน้ํา
ดานขางตรงขามโรงเรียนสาธิตฯ เปนไป
ตามปกติ
กองยานพาหนะฯ จะดําเนินการตัดแตงกิ่งไม
ทั้งวิทยาเขตบางเขนในชวงเดือนตุลาคม 2548
กองยานพาหนะฯ ไดดําเนินการประสานงาน
กับโรงเรียนฯ แลว โดยขอใหโรงเรียนฯ แจง
กองยานพาหนะฯ เมื่อจะนํานักเรียนไปทัศน
ศึกษาและประสานงานการเขา-ออก ของรถ
โดยสารขนาดใหญโดยใชวิทยุสื่อสาร
กองยานพาหนะฯ จะหาทางแกไขปญหาใน
เรื่องนี้ และประสานงานกับทางคณะฯ ตอไป
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6. ขอใหจัดทําเครื่องหมายการจราจร เนื่องจากมี
การฝาฝนขับรถสวนทางในเสนทางเดินรถทาง
เดียว
7. ปญหาเรื่องที่จอดรถในชวงที่มหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมตลาดนัด

ผลการดําเนินการแกไข
กองยานพาหนะฯ จะติดตั้งเครื่องหมาย
การจราจรเพิ่มเติมและจัดเจาหนาที่ตรวจตรา
ในชวงการจราจรเรงดวน
ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ เปดใชงานอาคารจอดรถ
งามวงศวาน 1 แลว โดยสามารถจอดรถได
จํานวน 289 คัน
8. ทรัพยสินของผูเชี่ยวชาญที่มาพักที่ KU HOME กองยานพาหนะฯ ตรวจสอบแลว เนื่องจาก
สูญหาย เมื่อไปแจงความที่สถานีตํารวจ เจาหนาที่ เหตุการณเกิดที่ KU HOME เจาหนาที่ดังกลาว
เปนเจาหนาที่ของ KU HOME ไมใชบุคลากร
ตํารวจแจงวาเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ไมให
ของมหาวิทยาลัยฯ
ความรวมมือในการประสานงาน
มหาวิทยาลัยฯ จําเปนจะตองอนุญาตให
9. มหาวิทยาลัยฯ ไมควรอนุญาตใหรถยนตของ
บุคคลภายนอกเขามาภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ บุคคลภายนอกใชถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ
เนื่องจากเจาหนาที่ตํารวจจราจรขอรองให
ใชเปนเสนทางลัด
มหาวิทยาลัยฯ ใหความรวมมือ เพื่อบรรเทา
ปญหาการจราจรติดขัด อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตโดยใหบุคคลภายนอก
ทําบัตรผานเขา-ออก ในอัตราคันละ 300 บาท/
ป

หมายเหตุ

7. คณะสัตวแพทยศาสตร (วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 10.30 – 11.50 น.)
กองยานพาหนะฯ จะดําเนินการจัดรถโดยสาร
สวัสดิการ วิ่งใหบริการในเสนทางไป
คณะสัตวแพทยศาสตร ในชวงเวลาเรงดวน
ตั้งแต 07.00 - 0–.30 และ 15.30 – 17.30 น.
โดยจะเริ่มใหบริการวันที่ 31 ตุลาคม 2548
และในชวงเปดภาคเรียนที่ 2 มหาวิทยาลัยฯ
ไดจัดใหมีโครงการรถพลังงานไฟฟา ซึ่งจะ
ประสานใหวิ่งรับ-สง นิสิต บุคลากรและผูมา
ติดตอราชการ
2. ขอใหดูแลการใหบริการขอรถจักรยานยนต
ไดกําชับผูชวยหัวหนางานรักษาความ
รับจาง เนื่องจากขับขี่ไมปลอดภัยและแสดงกิริยา ปลอดภัย ดูแลแลว หากมีปญหาขอให
ไมสุภาพ
ผูใชบริการแจงเหตุ วัน เวลา หมายเลขเสื้อและ
กลุม มาที่งานรักษาความปลอดภัย โทร. 1655
และ 01-6120311
3. รถตูโดยสารเขามาใชเสนทางในมหาวิทยาลัยฯ กองยานพาหนะฯ ไดติดปายประกาศหามรถตู
ทําใหไมปลอดภัยกับนิสิต บุคลากร และการจราจร รับจางผานเขาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ และจัด
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไปประจําที่ประตู
ตัดขัดมาก
ขางคณะสัตวแพทยศาสตรเพื่อควบคุมตรวจตรา
หามไมใหรถตูรับจางผานเขามหาวิทยาลัยแลว
1. ขอใหจัดรถโดยสารสวัสดิการใหบริการผาน
คณะฯ ดวย เนื่องจากใชบริการรถจักรยานยนต
รับจางแลวไมปลอดภัย
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4. ขอใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําปอม
ปฏิบัติหนาที่จราจรดวย
5. ขอใหจัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่จราจรบริเวณสี่
แยกสถาบันสุขภาพสัตว เนื่องจากมีรถวิ่งเร็วมาก
6. ขอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนริมรั้วจากสี่
แยกเกษตรถึงสภาวิจัยฯ เนื่องจากถนนมืดไม
ปลอดภัยกับนิสิตและมีการจี้ชิงทรัพยบอย

ผลการดําเนินการแกไข
หมายเหตุ
งานรักษาความปลอดภัย ไดกําชับเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในชวงเรงดวนแลว
สถาบันสุขภาพสัตวเปนพื้นที่กระทรวงเกษตรฯ
และงานรักษาความปลอดภัยมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสรางรั้วใหม
ตามโครงการกอสรางอุโมงคลอดสี่แยกเกษตร เมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางจะติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวางตอไป
8. คณะวิทยาศาสตร (วันที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 10.30 – 11.50 น.)
1. งานอาคารและสถานที่ อุปกรณโสต คือ เครื่อง มหาวิทยาลัยฯ ไดอนุมัติงบประมาณแผนดิน
ฉาย LCD และ VISUALIZER มีไมเพียงพอ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนเงิน 2,400,000 บาท
และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 เปนเงิน 12,605,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณโสตฯ ประจําหองเรียนอาคาร ศร. 1, 2
และ 3 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ
งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัด
2. งานรักษาความปลอดภัย
เจาหนาที่ดูแลเปนประจํา กรณีการจอดรถซอนคัน
2.1 บริเวณถนนชูชาติกําภู ระหวางคณะ
จะมีการลอกลอและชําระคาปรับแลว
วิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร มีนิสิต
คณะวิศวฯ จะทํารายเจาหนาที่ของกอง
ยานพาหนะฯ เรื่องการหามจอดรถ
2.2 กรณีรถจักรยานยนตรับจางวิ่งผานเขามา ไดกําชับผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง
ในพื้นที่ของคณะ เพื่อใชเปนทางผานไปที่อื่น
ไมใหวิ่งแผนพื้นที่ของคณะ โดยจัดเจาหนาที่ดูแล
และหากมีการวิ่งผานขอใหจดกลุมเสื้อและ
หมายเลขแจงมาที่งานรักษาความปลอดภัย
โทร. 1655, 1445 และ 01-6120311 ตอไป
2.3 ลานจอดรถบริเวณดานหลังธนาคารทําหาร พื้นที่จอดรถบริเวณดานหลังธนาคาร
ไทย หรือไปรษณีย มีมาตรการอยางที่จะหามไมให ทหารไทยหรือไปรษณีย เปนที่จอดรถสําหรับบุคคล
ทั่วไปและนิสิต ซึ่งไดกันพื้นที่ใหคณะบางสวน
นิสิตและบุคคลภายนอกนํารถมาจอดบริเวณ
ดังกลาว เปนไปไดหรือไมที่จะกันไวใหรถอาจารย ชั่วคราวแลว
ของคณะจอด และในปจจุบันใครเปนผูรับผิดชอบ
พื้นที่ดังกลาว
3. งานสวนและรักษาความสะอาด บริเวณถนนชู งานสวนและรักษาความสะอาด จะ
ชาติกําภู บริเวณคณะเศรษฐศาสตรฝนตกน้ําทวม ดําเนินการสํารวจระบบระบายน้ําในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด และจะดําเนินการขุดลอกคู
ขัง ระบายน้ําไมทัน จะขอใหชวยตรวจสอบและ
คลอง ทั้งมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
ลอกทอบริเวณดังกลาวดวย
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4. งานยานพาหนะ มีพนักงานขับรถเรียกรองคา
เบี้ยเลี้ยงเกินจริง

ผลการดําเนินการแกไข
งานยานพาหนะ แจงวาไดตรวจสอบการ
ใหบริการของพนักงานขับรถเรียกรองคาเบี้ยเลี้ยง
เกินจริงแลว ไมมีหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน
ทําหนังสือรองเรียนมา

หมายเหตุ

9. คณะวิศวกรรมศาสตร (วันที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 – 10.20 น.)
เรื่องเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย ปญหา
เรื่องการแจงความกรณีของที่คณะหาย
เดิมที่คณะไดถือปฏิบัติอยู คือ ใหอธิการบดีมอบ
อํานาจใหคณบดีไปแจงความ จะทําอยางไรที่จะ
ดําเนินการแจงความโดยไมตองใหอธิการบดี
อํานาจ
ขอเสนอแนะ คณบดีสามารถมอบอํานาจให
บุคลากรทานอื่นไปแจงความไดหรือไม
2. เรื่องเกี่ยวกับอาคารสารนิเทศ 50 ป ขอให
ตรวจสอบระบบโทรศัพทของกองกลางใน
เรื่องการโอนสายภายในหนวยงานกองกลางมี
ปญหามา

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย ได
ประสานงานกับสํานักงานกฎหมายแลว แจงวา
คณบดีสามารถมอบอํานาจใหบุคลากรของคณะ
ไปแจงความได

จากการตรวจสอบกับเจาหนาที่ของกองกลางและ
ระบบโทรศัพทของกองกลางแลว สามารถโอน
สายโทรศัพทไดตามปกติ ซึ่งมีบางครั้งเทานั้นที่ไม
สามารถโอนได เนื่องจากมีปญหาที่เครื่องโทรศัพท
ของกองกลางเอง

10. คณะสถาปตยกรรมศาสตร (วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 10.30 -11.50 น.)
1. งานสวนและรักษาความสะอาด ขอใหพัฒนา
พื้นที่บริเวณดินริมฝงคลองที่มักเกิดปญหาเรื่องดิน
กัดเซาะโดยไมตองทําคอนกรีตและยังสามารถปลูก
ตนไมไดอีกดวย
รองอธิการบดีฝายบริหาร มอบงานสวนฯ
ประสานงานกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อมา
ปรับใชกับสวนกลาง

กองยานพาหนะฯ จะมอบหมายใหงาน
สวนและรักษาความสะอาด ประสานงานกับคณะ
เพื่อนํามาปรับใชกับพื้นที่สวนกลาง โดยจะ
ดําเนินการในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ตอไป

11. คณะประมง (วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 -10.20 น.)
1. งานรักษาความปลอดภัย มีปญหาเรื่องขอให
สวนกลางตั้งปอมภายในบริเวณคณะ (บริเวณ
ภาควิชาเพาะเลี้ยง) และใหจัดเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยสวนกลางเขามาดูแลรวมกับ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ เพราะอยูใกลบริเวณโรงสูบ
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ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
มอบหมายใหทุกหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน จัด
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลภายในบริเวณ
ของหนวยงานเอง สวนกลางจะมอบหมายให
เจาหนาที่สายตรวจเขาไปตรวจสอบและ
ประสานงานกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ
หนวยงานอยูแลว กอปรกับ งานรักษาความ
ปลอดภัย มีเจาหนาที่จํากัด จึงไมสามารถใหบริการ
ตั้งปอมภายในบริเวณคณะของทานได
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ปญหา/ขอเสนอแนะ
2. ปญหาเรื่องผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ นํารถมา
จอดบนทางเทาบริเวณถนนทางเขาภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะ ไดนําหลักไมมาปกและผูก
เชือกกั้นไว ขอใหกองยานพาหนะฯ ชวยแกไขให
ดวย
ขอเสนอแนะ คณะขอใหชวยทําที่กั้นบริเวณทาง
เทาไมใหรถปนขึ้นไปจอดบนทางเทาแบบถาวร
ดวย
3. คณะ จะยายมารวมกันที่บริเวณภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประมาณตนปหนา ขอใหจัดรถ
สวัสดิการวิ่งผานภายในภาควิชาดวย เนื่องจากมี
นิสิตและบุคลากรจํานวนมาก และระหวางนี้ขอให
จัดรถสวัสดิการวิ่งเขามาในภาคตอนเชาและเย็น
กอน

ผลการดําเนินการแกไข
กองยานพาหนะฯ จะสํารวจและ
ประมาณการคาใชจาย เพื่อจะไดดําเนินการใน
ภาพรวมของถนนบริเวณดังกลาวตอไป

หมายเหตุ

งานยานพาหนะ ไดจัดรถสวัสดิการ ใหบริการ
ผานภายในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดังนี้
ชวงเวลาเชา
ชวงเวลาเย็น
07.30 – 09.30 น.
15.30 – 17.30 น.
สําหรับรายละเอียดไดแนบแผนการเดินรถมาดวย
แลว

12. คณะสังคมศาสตร (วันที่ 2 กันยายน 2548 เวลา 13.30 – 15.00 น.)
1. ตัดแตงตนไมบริเวณอาคาร 2 เนื่องจากหมอ
แปลงไฟฟาบริเวณอาคาร 2 จะระเบิดทุกครั้งที่มี
ฝนตก เพราะวามีลมพัดแรงทําใหกิ่งไมไปกระทบ
กับหมอแปลง จึงขอความอนุเคราะหใหดําเนินการ
ตัดแตงตนไมบริเวณอาคาร 2 จะเปนการประหยัด
คาซอมหมอแปลงดวยและเพื่อความปลอดภัยของ
นิสิต ที่พักในซุมใกลเคียวดวย
2. ขอความอนุเคราะหตัดแตงตนไมใหญรอบ ๆ
บริเวณคณะสังคมศาสตร เนื่องจากขณะนี้มีบาง
ตน ที่สมควรไดรับการตัดแตง เนื่องจากเกรงวา
นิสิตจะไดรับอันตราย
3. เรื่องการแยกมิเตอรน้ําประปา เนื่องจากคณะ
สังคมศาสตร ไดมีบันทึกแจงไปที่กองยานพาหนะฯ
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548 แตยังไมไดดําเนินการ
ใหแกประการใด
4. การจราจรบริเวณทางแยกไปคณะมนุษยศาสตร
อยากขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยมาชวย
ควบคุมดูแลดวย เพื่อความเปนระเบียบและความ
คลองตัวในการสัญจรผานถนนเสนนี้
5. ถนนตนสนหลังคณะเกษตรมีตนชบาบังสายตา
ขอใหชวยตัดแตงดวย
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งานสวนและรักษาความสะอาด ไดดําเนินการ
ตัดแตงกิ่งไมบริเวณดังกลาวเรียบรอยแลว

งานสวนและรักษาความสะอาด ไดดําเนินการ
ตัดแตงกิ่งไมบริเวณดังกลาวเรียบรอยแลว

งานรักษาความปลอดภัย ไดดําเนินการ
จัดการจราจรบริเวณดังกลาวใหชัดเจน โดยเริ่มจาก
สระจุฬาภรณฯ ผานทางคณะมนุษยศาสตร-คณะ
สังคมศาสตรใหชุดและจะจัดเจาหนาที่ดูแลชวงเชา
และเย็นโดยการตีเสนขาวแบงชองจราจร
งานสวนและรักษาความสะอาดจะดําเนินการ
ตัดแตงใหตอไป
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ผลการดําเนินการแกไข

หมายเหตุ

13. บัณฑิตวิทยาลัย (วันที่ 26 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 -15.00 น.)
งานซอมบํารุง โดยหัวหนาหนวยชางประปาได
หารือกับเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรณีการ
เชื่อมตอแนวทอน้ําประปา ซึ่งจะเชื่อมจากเมนท
สวนกลาง และไดขอใหหนวยชางประปา ชวย
สั่งซื้ออุปกรณให ที่ลาชาเนื่องจากมิเตอรประปาที่
ซื้อเปนมิเตอรขนาดใหญ ทางรานไมมีวางขายหนา
รานจึงไดสั่งซื้อจากบริษัทฯ จึงทําใหการดําเนินการ
เชื่อมตอและติดตั้งมิเตอรของบัณฑิตลาชา แต
ขณะนี้ไดดําเนินการติดตั้งใหเรียบรอยแลว
งานรักษาความปลอดภัย มีปญหารถติด
 งานรักษาความปลอดภัย ปจจุบันไดจัด
บริเวณสี่แยกประตูงามวงศวาน 1 เนื่องจากรถจอด เจาหนาที่จราจรปฏิบัติหนาที่บริเวณสี่แยกประตู
ทับเสนเหลืองที่ตีไว ทําใหรถไมสามารถวิ่งไปที่
งามวงศวาน 1 ในชวงเวลาเรงดวนทุกวัน
หอประชุมได
ขอเสนอแนะ ขอใหจัดทําเปนสัญญาณไฟแดง
บริเวณสี่แยกดังกลาว
งานซอมบํารุง มีปญหาน้ําไมพอใช ไดขอให
กองยานพาหนะฯ ดําเนินการตอเชื่อมแนวทอ
น้ําประปา แตยังไมไดดําเนินการ จึงใหชวย
ดําเนินการโดยเรงดวนดวย

14. คณะบริหารธุรกิจ (18 สิงหาคม 2548 เวลา 10.30 – 11.50 น.)
กลาวโดยสรุป จากการเขารวมโครงการเยี่ยมหนวยงานประสานภารกิจกับรองอธิการบดีฝาย
บริหาร คณะตาง ๆ ไดขอใหกองยานพาหานะ อาคารและสถานที่ แกไขปรับปรุงภารกิจที่เกี่ยวของกับ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงแกไขตามรายละเอียดที่ไดกลาว
ไวขางตน

รายงานประจําปการศึกษา 2550

98

2.12 อนุมัติใหเปนอาจารยสอนพิเศษ/วิทยากร
บุคลากรไดรบั อนุมัติใหเปนอาจารยสอนพิเศษ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม
2551 ดังนี้
ระยะเวลา
23 พ.ค. 50-26 ก.ย.50

ชื่อ-สกุล
นายวิโรจน พวงพิกุล

1 มิ.ย.50-30 ก.ย.50

นายวิโรจน พวงพิกุล

4 มิ.ย.50-21 ก.ย.50

31 ต.ค.50-5 มี.ค.51

นายวิโรจน พวงพิกุล
นายวีรพัฒน นามกระโทก
นายโกเมศ สุรทิน
นายชัยรัตน นาหนอง
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายวีรพัฒน นามกระโทก
นายโกเมศ สุรทิน
นายชัยรัตน นาหนอง
นายวิโรจน พวงพิกุล

25 เม.ย. 51 (ครึ่งวัน)

นายยงยุทธ เปยมขําดี

29 ต.ค.50-22 ก.พ.51

นายมานพ เทียนเมืองปก

28 พ.ค. 51-24 ก.ย.51
และ 29 ต.ค.51-11 มี.ค. 52

นายวิโรจน พวงพิกุล

รายงานประจําปการศึกษา 2550

หนวยงาน
สอนวิชา
โครงการศึกษานานาชาติ ฟุตบอล,ปงปอง
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การกีฬาแหงประเทศไทย ผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา
คณะศึกษาศาสตร
เทเบิลเทนนิส
คณะศึกษาศาสตร
เทเบิลเทนนิส
คณะศึกษาศาสตร
มวยสากล
คณะศึกษาศาสตร
มวยไทย
คณะศึกษาศาสตร
เทเบิลเทนนิส
คณะศึกษาศาสตร
เทเบิลเทนนิส
คณะศึกษาศาสตร
มวยสากล
คณะศึกษาศาสตร
มวยไทย
โครงการศึกษานานาชาติ ฟุตบอล,ปงปอง
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา วิทยากร “การอนุรักษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พลังงาน”
โครงการศึกษานานาชาติ ฟุตบอล
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

99

2.13 การพัฒนาบุคลากร
2.13.1 บุคลากรไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ
การพัฒนาบุคลากร โดยอนุญาตใหลาศึกษาตอ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550
-31 พฤษภาคม 2551 ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
วัน เดือน ป
14 มี.ค. 49-1 มิ.ย. 51

จํานวน
ชื่อ-สกุล
2 ป 4 เดือน นางสุกัญญา อินทอง

14 มี.ค. 49-1 มิ.ย. 51

2 ป 4 เดือน นายวันชัย ชมดง

2550-2551
4 มิ.ย. 50-3 มิ.ย. 52

2 ป
2 ป

4 มิ.ย. 50-3 มิ.ย. 52
2550-2554

2 ป
4 ป

นายเพิ่มยศ ชัยขวัญ
นายประเพลิน เกษม
โอภาส
นายตั๋น นิลมาติ
นางสุมาลี ภูรัตน

2550-2554

4 ป

น.ส.สายชล มวงประเสริฐ

2550-2552

2 ป

นายกฤษพิมาณ หัสไทย

2550-2552

2 ป

นายธวัชชัย อองจันทร

24 มิ.ย.50-2552

2 ป

3 มิ.ย. 2551-2 มิ.ย. 52

2 ป

วาที่ ร.ต.หญิงสายฝน
ภูหนองโอง
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
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ระดับ
สาขา
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ(การ
บริหารทรัพยากรมนุษย
โปรแกรมปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ(การ
บริหารทรัพยากรมนุษย
โปรแกรมปวส.
ไฟฟากําลัง
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร(พัฒนาสังคม)
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร(พัฒนาสังคม)
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ แขนงวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร กลุมวิชา
เฉพาะดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ แขนงวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร กลุมวิชา
เฉพาะดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
(บริหารธุรกิจ)
ปริญญาตรี เทศโนโลยีอุตสาหกรรม แขนง
การจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาโท มวยไทยศึกษา
ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร
(พัฒนาสังคม)
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2.13.2 การประชุม/สัมมนา/ อบรม
การพัฒนาบุคลากร โดยอนุมัติใหบุคลากรเขารวมประชุม/สัมมนา /อบรม ระหวางวันที่
1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 ดังนี้
ว. ด. ป/ระยะเวลา
4-8 มิ.ย. 50 (5 วัน)
7 มิ.ย. 50 (1 วัน)

7 มิ.ย. 50 (ครึ่งวัน)

8 มิ.ย. 50 (1 วัน)

12 มิ.ย. 50 (ครึง่ วัน)

18 ก.ค. 50 (ครึง่ วัน)

เรื่อง
อบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคคล
ทั่วไป ป 2550 ครั้งที่ 1
อบรมคณะทํางานอนุรักษ
พลังงานของหนวยงาน มก.

ประชุมหารือเพื่อกําหนดทิศ
ทางการจัดการความรูภายใน
หนวยงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผน
แมบทพัฒนาความปลอดภัยดาน
อัคคีภัยแหงชาติและแผนปฏิบัติ
การภายใตแผนแมบทพัฒนา
ความปลอดภัยดานอัคคีภัย
แหงชาติ
ประชุมชี้แจงเรื่อง โครงสราง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ตําแหนง
ประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะและการเขาสู
ตําแหนง

ประชุมชี้แจง โครงการรางวัล
คุณภาพ มก. ประจําป 2550

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ชื่อผูเขารวม
นายประกาศิต สุมแกว
นายศรราม รักสกุล
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายสมชาย จกะวัฒนากุล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นายยงยุทธ เปยมขําดี
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายศรราม รักสกุล

คาใชจาย (บาท)
5,600
5,600

นายสมชาย จกะวัฒนากุล

น.ส.สุชีพ จันทอง
นางปราณี เทียนเมืองปก
นางสาคร พงษนิล
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นายประกาศิต สุมแกว
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายวิเชียร คนฟู
นายคงกฤช รักษสังข
นายสมชาย จกะวัฒนากุล
นายวิเชียร ลอมวงค
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสาคร พงษนิล
น.ส.นิตยา ขันทอง
นางสุกัญญา อินทอง
101

ว. ด. ป/ระยะเวลา
19 ก.ค. 50 (ครึง่ วัน)

เรื่อง
ฟงการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําป 2550

6-26 ส.ค. 50 (นอกเวลา
ราชการ)
15-17 ส.ค. 50 (3 วัน)

ชื่อผูเขารวม
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายสมชาย จกะวัฒนากุล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นางสาคร พงษนิล
น.ส.นิตยา ขันทอง
นางสุกัญญา อินทอง
นางรัตนา รุงกรุด
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค
นายวิเชียร คนฟู

อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ
อาคาร
สัมมนา เรื่อง การเตรียมตัวกอน นายสุพรศักดิ์ ศักดิ์สินธุชัย
เกษียณ
นายสมชาย ทองวิลัย
นายปรีชา เหมรา
นายชาติ นอยเหนี่ยง
17 ส.ค. 50 ( 1 วัน)
สัมมนา เรื่อง การบริหาร
น.ส.สุชีพ จันทอง
คุณภาพโดยรวม ครั้งที่ 2
นายศรราม รักสกุล
21-22 ส.ค. 50 (2 วัน) อบรมโครงการสงเสริมการออก วาที่ ร.ต.หญิงสายฝน ภูหนองโอง
กําลังกายดวยกีฬาภูมิปญญา
ไทยเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมา
ยุครบ 80 ป จ.นครราชสีมา
น.ส.สุชีพ จันทอง
24 ส.ค. 50 (ครึง่ วัน)
สัมมนาการการจัดการความรู
นางปราณี เทียนเมืองปก
เครือขายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบริหารงานบุคคล ประจําป น.ส.นิตยา ขันทอง
นายฉัตรชัย ดานกลาง
2550
น.ส.สุชีพ จันทอง
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
29 ส.ค. 50 (ครึง่ วัน)
นางปราณี เทียนเมืองปก
และชวยวิชาการเรื่อง
กระบวนการจัดการความขัดแยง นางสาคร พงษนิล
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
ภายในองคกร
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสมชาย ทองวิลัย
นางกิมไล ทองวิลัย

รายงานประจําปการศึกษา 2550

คาใชจาย

19,000
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ว. ด. ป/ระยะเวลา
29 ส.ค. 50 (ครึง่ วัน)

เรื่อง
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
และชวยวิชาการเรื่อง
กระบวนการจัดการความขัดแยง
ภายในองคกร

30 ส.ค. 50 (ครึง่ วัน)

ประชุมผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา
สัมมนา เรื่อง การตีความ
ขอกําหนดคุณภาพกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สัมมนา เรื่อง กระบวนการและ
เครื่องมือในการแกไขปญหา
ครั้งที่ 2
สัมมนา How to be a
Professional Operator

31 ส.ค. 50 (ครึง่ วัน)

18 ก.ย. 50 (ครึง่ วัน)

19 ก.ย. 50 (ครึง่ วัน)

ชื่อผูเขารวม
นายเสวก วงษา
นายเอนก จันทรโส
นายทิตย ลานสม
นายกัมปนาท ศรีบุญเรือง
นายมนัส นพคุณ
นายจําลอง มีพรอม
นายทองเกณ ขนทรัพย
นายธวัช สะอาดเอี่ยม
วาที่ ร.ต.ทัศวรา ฉัตรวิไล
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นายวิโรจน พวงพิกุล

คาใชจาย

น.ส.สุชีพ จันทอง
นายศรราม รักสกุล
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล
นางสารินี มาเนียม
น.ส.ยุพิน ทองคํา
น.ส.กนกวรรณ มณีรัตนเลิศ-วานิช

24 ก.ย. 50 (ครึง่ วัน)

เสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและ นายศรราม รักสกุล
ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
ภายใน มก.

24 ก.ย. 50 (1 วัน)

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชี
เงินรายได มก.

นางรัตนา รุงกรุด
น.ส.สุมาลี ภูร ะหงษ

1,800
1,800

25 ก.ย. 50 (1 วัน)

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชี
เงินรายได มก.
สัมมนาการจัดการความรูหัวขอ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
อยางมืออาชีพ

นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
วาที่ ร.ต.หญิงสายฝน
หนองโอง
นางรัตนา รุงกรุด
น.ส.สุมาลี ภูระหงษ

1,800
1,800

25 ก.ย. 50 (1 วัน)

27 ก.ย. 50 (ครึง่ วัน)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
เงินรายได มก.

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ภู
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ว. ด. ป/ระยะเวลา
28 ก.ย. 50 (ครึง่ วัน)

2 ต.ค. 50 (1 วัน)

4 ต.ค. 50 (ครึ่งวัน)

19 ต.ค. 50 (ครึง่ วัน)

24 ต.ค. 50 (1 วัน)

เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
เงินรายได มก.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
เงินรายได มก.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
เงินรายได มก.
ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง

อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
รักษา-ความปลอดภัย

ชื่อผูเขารวม
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาคร พงษนิล
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาคร พงษนิล
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสาคร พงษนิล
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสุมาลี ภูรัตน
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.สุพรรณิการ แกวสงา
น.ส.สุภาภรณ ปุรินันท
นายสําเริง คิดสนอง
นายจําเนียร เสมแยม
นายประวิทย ลิ้มจู
นายสุวัจน เจริญใจ
นายสมควร วนิชาคม
นายศุภฤกษ พันธุสิงโต
นายไพรัช เมตรไตร
นายสุรชัย โพธิ์รอด
นายเกษม โพธิ์ชัย
นายสมชาย ทองอุม
นายวีรพล พัวพันประเสริฐ
นายเชื้อ เชิงฉลาด
นายทรัพย ขําสุนทร
นายเสนห พกกลาง
นายอดิศักดิ์ ผาเจริญ

คาใชจาย

1,800
1,800
1,800

39,496

นายกิตติศักดิ์ สุวัฒนภักดีพงศ

นายชัชชัย ขันธวงษ
นายสมทรง ปอมฤทธิ์
นายวิโรจน ประสิทธิ์วิเศษ
นางสายชล ลาทน
นายสมาน สกุลทอง

รายงานประจําปการศึกษา 2550
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ว. ด. ป/ระยะเวลา

เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ชื่อผูเขารวม
นายบุญเลิศ ลีจาด
น.ส.ทองเลื่อน พรหมภักดี
นายเกรียงศักดิ์ กล่ําเครือ
นายรุงศักดิ์ สวนชูผล
นายอาทิตย ภูสีฤทธิ์
นายอธิพงศ ทองพูล
นายธวัชชัย มุยศาสตรา
นางมีนา สีมาพันธ
นายมานะ ศรีสวัสดิ์
นายอิทธิพล ปญญา
ส.ต.กิตติชัย เสรีสําราญ
นายทวี ทรัพยกุล
นายอนุสรณ ทองนวล
นายนุกูล เปรมสุข
นางสมคิด สติมั่น
นายทนงศักดิ์ พูลตาล
น.ส.บังอร เนื้อขํา
นายธนวัฒน ทองมา
นายสุรศักดิ์ พึ่งสมบุญ
นายประวิทย แซซิ้ม
นายสมาน สิงหใหญ
นายวิชิต ออนละมูล
นายมานพ นพคุณ
นายวิชาญ ภูมิจํานง
นายธนากร สังขมาลย
นายวินัย รักงาม
นายสมควร แสงนาค
นายสําเริง สวนชูผล
น.ส.อัญชลี สันเต็น
นายดิเรก ปรีดากุล
นายไวพจน ชัยเขต
นายเสมา มารมย
นายประเวศ ทองกําพรา
นายสุทธิ์ศักดิ์ เกตุจัตุรัส
นายสุชาติ ผิวสวย
นายบุญรุง พวงทอง
นายสําเริง หุนทอง

คาใชจาย
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เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ชื่อผูเขารวม
นายวรรณศักดิ์ สุดสาคร
นายมนัส นพคุณ
นายวิระ ศรีสังวาลย
นายสุรพล พึ่งสมบุญ
นายอารมณ ยิ้มสบาย
นายสมยศ เงินดี
นายทรัพยสิริ สุภะคะ
นายพรศักดิ์ งามชื่น
นางวรรณเพ็ญ พาที
นายสมพงษ แยมเพชร
นายสุดใจ กันเย็น
นายพยุง พันธุเอี่ยม
นางขวัญเรือน กันเย็น
นายจัตุพร พรหมหาญ
ชื่อผูเขารวมนายสุพัฒน สติมั่น
นายพยนตศักดิ์ พันธุเอี่ยม
นายจรัล ศรีสังวาลย
นายเนือง เอี่ยมจํารูญ
นายเอิบ พืชจันทร
นายณรงค มวงสีสุก
นายจําลอง มีพรอม
นายประชา พยัคตรี
นายสมหมาย กายะบูรณ
นายประจวบ บัวชุมสุข
นายคํารณ มวงสีสุก
นายบุญล่ํา ขันขาว
นายวิโรจน วิมุตศรี
นายวิชา กลั่นจันทร
นายสุเมศ ทิพรส
นายสุรศักดิ์ โพธิ์พันธ
นายวิเชียร เทพนอก
นายปรีชา เหมรา
นายสมศักดิ์ สวางสุข
นายธวัช สะอาดเอี่ยม
นายบุญเลิศ กาบตุม
นายบุญชู สวางสุข
นายสมเจต จั่นเพิ้ง

คาใชจาย
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เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย

25 ต.ค. 50 (ครึง่ วัน)

ประชุมพิจารณาตัดสินโครงการ
รางวัลคุณภาพ มก. ประจําป
2550

31 ต.ค. 50 (ครึง่ วัน)

ประชุมชี้แจงขอมูลและรับฟง
ความคิดเห็นโครงการรถไฟฟา
สายสีมวงชวงบางใหญ-บางซื่อ

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ชื่อผูเขารวม
นายเลี่ยม กลิ่นหอม
น.ส.กิตติมา สังขอราม
นายบรรจง ทองคํา
นายสมศักดิ์ ชัยสวัสดิ์
นายชนะ ผาเมืองปก
นายวันชัย วนิชาคม
นายทองเกณ ขนทรัพย
นายสนอง ฉวีวรรณ
นายเฉลิม เสือผอง
นายสุนทร กาบตุม
นายวิมล นครเอี่ยม
นางมาลัย ฉิมพุฒ
นายประกอบ มณีวงศ
น.ส.ญาตา หอมหวล
นายสุรชัย แจมศรี
นายชัยวัฒน เพชรเทศ
นายสุระ ทารเพชร
นายสมปอง บุญเกิดรอด
นายสมชาย ตรึกตรอง
นายกิตติพงษ เพิ่มพร
นายนิคม หงษโต
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นายประเพลิน เกษมโอภาส
นางสาคร พงษนิล
น.ส.นิตยา ขันทอง
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค
นายศรราม รักสกุล
นายวิเชียร คนฟู
นายปรีชา เกื้อแกว
นายวิโรจน พวงพิกุล

คาใชจาย

107

ว. ด. ป/ระยะเวลา
31 ต.ค. 50 (ครึง่ วัน)

เรื่อง
อบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล
มก. ครั้งที่ 1

ชื่อผูเขารวม
นางหวัด ปุยออก
น.ส.อัมพัน หมื่นเทพ
นางรุงนภา เดชะบุญชนะ
น.ส.นวนฉวี มาลัย
นางสุธามณี ขําประดิษฐ
นายสมาน มวงงาม
นายบุญชวย บุญเชียงราก
นายสุไลมาน อับเซาะ
นายสมพงษ ทิมทวี
นายอภิชาต เฮงมี
นางเกศรัชฎา ผุดผอง
น.ส.สานิตย แสงกระจาง
น.ส.วลีรัตน คงไทย

คาใชจาย
10,570 บาท

น.ส.กัญญารัตน แกวกุลดเลาะ

น.ส.กระดังงา บรรดา
น.ส.พลอย โทลัยหะ
นางบานเย็น สระแกว
นางบุญธรรม ปลีกลาง
นางบุญทัน ดํารงคศิริ
นางบุญยืน ลิวัลย
นางวันดี ประชา
นางอรัญญา ออนจันทร
นางอุบล ขันธวงษ
นายกฤษฎา ออนละมูล
นายจันทวี สุขอวน
นายสมพร ภูแพ
นายสมพร หอมหวล
นายทองดี คดพิมพ
นายมนัส นิ่มนวล
นายทอง แกวศรีงาม
นายจํานง คําแสน
นายอรรถพร อรรถหิรัญ
นายมนัส มั่นจันทร
นายมนัส คําสี
นายสุเมธ กมลกลาง
นายมานิต ปญญาคูณ
นายชอ ขันธวงษ

รายงานประจําปการศึกษา 2550

108

ว. ด. ป/ระยะเวลา

5 พ.ย. 50 (1 วัน)
7 พ.ย. 50 (ครึ่งวัน)

เรื่อง

อบรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน มก.
เขารวมพิธีเปดการประชุมเชิง

ชื่อผูเขารวม
นายอุดม พรมราช
นายวิชัย เสมาสูงเนิน
นายนําพล นาคทั่ง
นายอภินันท ขันธวงษ
นายขจร เทียมญาติ
นายนิพนธ ปานสอน
นายสุชีพ แยมโคกสูง
นายธานี คําเมือง
นายวราคม ยิ้มนอย
น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายนิพนธ ปานสอน

คาใชจาย

ปฏิบัติการและการสัมมนาทาง
วิชาการ ไอซีทีเพื่อการศึกษา
ICTED 2008

13 พ.ย. 50 (ครึง่ วัน)

ประชุมหารือการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยง

น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล

13 พ.ย. 50 (ครึง่ วัน)

ประชุมหารือการดําเนินงานการ
ควบคุมภายใน

19 พ.ย. 50 (ครึง่ วัน)

โครงการสัมมนาการจัดการ
ความรูการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล
นางสุมาลี ภูรัตน
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค

20 พ.ย. 50 (ครึง่ วัน)

พิธีเซ็นสัญญาความรวมมือในการ
จัดการวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืนระหวางวงษ
พาณิชย็และอีโคสยาม

นายสมเจตน จักษุรัตน

28 พ.ย. 50 (ครึง่ วัน)

อบรมชี้แจงการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผนดินประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 และการ
จัดทําแผน/รางานผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ พ.ศ.2551 ในระดับ
ปฏิบัติการ
สัมมนา NETDAY 2007

นางสุกัญญา อินทอง

18-19 ธ.ค. 50
(1 วัน)

รายงานประจําปการศึกษา 2550

น.ส.สุชีพ จันทอง
นายประกาศิต สุมแกว
นายพัลลภ พรหมพา
109

ว. ด. ป/ระยะเวลา
20 ธ.ค. 50 (ครึง่ วัน)

เรื่อง
ฟงการบรรยายพิเศษของ
ธนาคารไทยพาณิชย

21 ธ.ค. 50 (1 วัน)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู “การ
พัฒนาดัชนีประเมินและเกณฑ
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
มก.”
อบรมโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโดยการนํา
วิศวกรรมคุณคา (VE Value
Engineering ) มาประยุกตใช
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
อบรมการจัดทํางบประมาณเงิน
รายได
สัมมนาผูบริหารเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการความ
ขัดแยงในองคกร

8 ม.ค. 51 (ครึ่งวัน)

15 ม.ค. 51 (ครึง่ วัน)
22 ม.ค. 51 (1 วัน)

8 ก.พ. 51 (ครึ่งวัน)

14 ก.พ. 51 (ครึง่ วัน)

ชื่อผูเขารวม
น.ส.สุฑามาศ พิมพา
นายพรณรงค รุงกรุด
นายนิพนธ บุญโปรง
นางพิไลพร จินดารักษ
นายสมชาย ทองวิลัย
น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค

คาใชจาย

นายประเพลิน เกษมโอภาส
นายจอม เกิดพุม
นายฉัตรชัย วิสุวรรณ

น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสุกัญญา อินทอง
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายศรายุทธ จรจัด
นายนิพนธ ปานสอน
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
นายจักรพงศ จารุสาร
โครงการฐานความรูสูงาน
นายปรีชา เกื้อแกว
คุณภาพ เรื่อง “การประกัน
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
คุณภาพในชีวิตประจําวัน”
นางพิไลพร จินดารักษ
น.ส.ปรียารัตน ทิมเจริญ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
นายวิญู ตันทรรศนีย
นายโกเมศ สุรทิน
โครงการประชุมแลกเปลี่ยน
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
เรียนรูการดําเนินงานการประกัน นายสมศักดิ์ รักสนิท
คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายประเพลิน เกษมโอภาส

รายงานประจําปการศึกษา 2550
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ว. ด. ป/ระยะเวลา

15 ก.พ. 51 (ครึง่ วัน)

28 ก.พ. 51 (ครึง่ วัน)

17-18 มี.ค.51 (2 วัน)

19 มี.ค. 51 (ครึง่ วัน)

21 มี.ค. 51 (ครึง่ วัน)

26 มี.ค. 51 (ครึง่ วัน)

เรื่อง

ชื่อผูเขารวม
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
น.ส.สุชีพ จนทอง
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล
นายมานพ เทียนเมืองปก

ประชุมโครงการดูงานในและ
ตางประเทศของผูบริหารสังกัด
สํานักงานอธิการบดี
ประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. น.ส.สุชีพ จันทอง
นายอัศวิน ศิริธรรม
2550
น.ส.นิตยา ขันทอง
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นายปรีชา นอยเหนี่ยง
นายณัฐวัฒน ปรีชากูล
นางนันทธิมา แฉงประเสริฐ
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
น.ส.รัตติกร กงเพชร
น.ส.ปรียารัตน ทิมเจริญ
น.ส.ศยามน ทองพันธ
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
โครงการฝกอบรมผูประเมิน
น.ส.สุชีพ จันทอง
คุณภาพภายในของ มก.
ประจําป 2551
ประชุมสัมมนา “การถายทอด
น.ส.สุชีพ จันทอง
ตัวชี้วัด:ประโยชนและแนวทาง น.ส.นิตยา ขันทอง
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ
นายศรราม รักสกุล
สัมมนา”The Business
นายวิชัย มินสุวรรณ
Success Through IT-Based
Communications”
ประชุมชี้แจงการจัดทํา “นามานุ น.ส.นิตยา ขันทอง
นายฉัตรชัย ดานกลาง
กรม มก. ป พ.ศ. 2551
(ขาราชการ และพนักงาน) ”
ผานระบบเครือขาย

รายงานประจําปการศึกษา 2550

คาใชจาย

1,500

111

ว. ด. ป/ระยะเวลา
3 เม.ย. 51 (ครึง่ วัน)

เรื่อง
ประชุมเพื่อซักซอมแนวทางใน
การแกไขปญหาและชี้แจงแนว
ปฏิบัติดานการเงิน บัญชี

9 เม.ย. 51 (ครึง่ วัน)

ชื่อผูเขารวม
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสาคร พงษนิล
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย
นางสุกัญญา อินทอง

คาใชจาย

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑและ
วิธีการสมัครเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได
9 เม.ย. 51 (ครึง่ วัน)
รวมงานแถลงขาวและบรรยาย นายสนิท ปนประดับ
พิเศษเรื่อง “Solar Taxi จาก
นายวิเชียร ลอมวงค
สวิสเซอรแลนด
นายยงยุทธ เปยมขําดี
นายครรชิต แรงครุฑ
นายมาโนชย คงเล็ก
นายไพรัช ศรีทองทรัพย
นายวิญู ตันทรรศนีย
22 เม.ย. 51 (ครึ่งวัน)
ประชุมชี้แจงเรื่อง “การถายทอด นายสมศักดิ์ รักสนิท
น.ส.สุชีพ จันทอง
ตัวชี้วัดสูคณะ สถาบัน และ
สํานัก”
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นายประเพลิน เกษมโอภาส
นางสาคร พงษนิล
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล
28 เม.ย.51-2 พ.ค. 51 (5 ปฐมนิเทศพนักงาน
นางวัฒนา เกษมโอภาส
วัน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่
20
8 พ.ค. 51 (1 วัน)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร นายประกาศิต สุมแกว
นายจตุรงค เพชรพรหมมาศ
การปรับแตงเซิรฟเวอร เพื่อ
จัดเก็บขอมูลตาม พ.ร.บ. ICT
พ.ศ.2550

รายงานประจําปการศึกษา 2550
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ว. ด. ป/ระยะเวลา
17-18 พ.ค. 51
(2 วัน)

เรื่อง
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
กองยานพาหนะฯ เรื่อง “การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน”

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ชื่อผูเขารวม
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาคร พงษนิล
นายประกาศิต สุมแกว
นางวิไลลักษณ ขวัญจิตต
นางสมสุข เกษมกุล
น.ส.นิตยา ขันทอง
น.ส.สายชล มวงประเสริฐ
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย
น.ส.ศิริญญา รักสนิท
นายกฤษพิมาณ หัสไทย
นายฉัตรชัย ดานกลาง
นายศรราม รักสกุล
นางชลธิชา ปณิธิกุล
นายพัลลภ พรหมพา
นายประเพลิน เกษมโอภาส
นายปรัชญา ปณิธิกุล
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
นายฉัตรชัย วิสุวรรณ
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายกฤษฎา โพธิรักษ
นายบุญถิ่น จรจัด
นายวิชัย มินสุวรรณ
นายสมพงษ ทั่งบุญ
นายสนิท ปนประดับ
นายภัทรชัย แกวเกตุ
น.ส.นงเยาว สินโคกสูง
น.ส.รัตติกร กงเพชร
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายพรณรงค รุงกรุด
น.ส.ดวงกมล ขุนทอง
น.ส.พัชรินทร จรจัด
นายวรชิต สุวรรณประสาท
น.ส.อภิญญา มวงสีสุก
นายสมศักดิ์ รักสนิท

คาใชจาย
95,803 บาท
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ว. ด. ป/ระยะเวลา

21 พ.ค. 51 (ครึง่ วัน)

ชื่อผูเขารวม
นายสมเจตน จักษุรัตน
นางนันทธิมา แฉงประเสริฐ
น.ส.สุฑามาศ พิมพา
นายไพรัช ศรีทองทรัพย
นายมาโนชย คงเล็ก
นายเกษมสันต มาลัย
นายตั๋น นิลมาติ
นางวัฒนา เกษมโอภาส
นายศรายุทธ จรจัด
น.ส.นวนฉวี มาลัย
นายวิเชียร ลอมวงค
นายอดิศร ศิริสุกรักษ
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายนิพนธ ปานสอน
นายธานี คําเมือง
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
น.ส.ทวีวรรณ จันทรศักดิ์
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
น.ส.กมลรัตน หลําขํา
นายปานประวัฒน มโนมัธย
นายจักรพงศ จารุสาร
นายอเนก ศรีสังวาลย
นายวิเชียร คนฟู
นายคงกฤช รักษสังข
นายปรีชา นอยเหนี่ยง
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
น.ส.ขนิษฐา รุกขชาติ
ประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. นายนิพนธ ปานสอน
2550 (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นายประเพลิน เกษมโอภาส
น.ส.นิตยา ขันทอง
มก. ซึ่งจดทะเบียนแลว)
น.ส.สายชล มวงประเสริฐ
นายสมเจตน จักษุรัตน
นางสุกัญญา อินทอง
นางสุมาลี ภูรตั น
นางรัตนา รุงกรุด
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
วาที่ ร.ต.ทัศวรา ฉัตรวิไล

รายงานประจําปการศึกษา 2550

เรื่อง

คาใชจาย
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เรื่อง

ชื่อผูเขารวม
นายปรัชญา ปณิธิกุล
นายธานี คําเมือง
นางวัฒนา เกษมโอภาส

คาใชจาย

2.13.3 การศึกษาดูงาน
การพัฒนาบุคลากร โดยอนุมัติใหบุคลากรเขารวมการศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 ดังนี้
ว. ด. ป/ระยะเวลา
8 ก.พ. 51 (1 วัน)

เรื่อง
ดูงานการประยุกตเทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยเพื่อการประหยัดพลังงาน
โดยเนนที่ “การมองขามคน” เปน
เทคนิค (DSM by HAT) ใน 4
อาคารหลักของ มก.

19 ก.พ. 51 (ครึง่ วัน)

ดูงานระบบบริหารจัดการขยะรี
ไซเคิล มก. ศูนยรังสิต

29 ก.พ. 51 ( 2 วัน)

ดูงานชมสวนนงนุช

20 มี.ค. 51 ( 1 วัน)

โครงการศึกษาและดูงานเพื่อ
พัฒนางานจดหมายเหตุ มก.
นางวัฒนา เกษมโอภาส
ศึกษาและดูงานวิทยาเขต
กําแพงแสน และจังหวัดกาญจนบุรี

1 -2 พ.ค. 51 (2 วัน)

ชื่อผูเขารวม
นายนิพนธ ปานสอน
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายจอม เกิดพุม
นายสุชีพ แยมโคกสูง
นายสันติพงษ บรรจาย
นายอภิชาติ เฉลยอาจ
นายฉัตรชัย วิสุวรรณ
นายธวัชชัย อองจันทร
นายสุริยา ดีพรหม
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายสมเจตน จักษุรัตน
นายศรราม รักสกุล
นายสมาน มวงงาม
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายวรชิต สุวรรณประสาท
นายศรราม รักสกุล

คาใชจาย

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายวิเชียร ลอมวงค
น.ส.สุชีพ จันทอง

35,175 บาท

(การปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 20)

10 พ.ค. 51 (1 วัน)

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธไมตรี”จตุรมิตรไมตรี
สีเขียว” ครั้งที่ 5 (ศึกษา และดูงาน)

รายงานประจําปการศึกษา 2550
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เรื่อง

ชื่อผูเขารวม
นายประกาศิต สุมแกว
นายประเพลิน เกษมโอภาส
นายตั๋น นิลมาติ
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายวิชิต ออนละมูล
นายพยนตศักดิ์ พันธุเอี่ยม
นายมนตรี วงษสุวรรณ
น.ส.ศิริญญา รักสนิท
นายฉัตรชัย ดานกลาง
นายวีรพัฒน นามกระโทก
นางรัตติกร กงเพชร
น.ส.กัญญารัตน แกวกุดเลาะ
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นายอุเทน ชูแสง
น.ส.วรุณยุภาพ ไทยสีลา
นายพรวศิน พฤกษกุลฑล
น.ส.นวนฉวี มาลัย
นางพิไลพร จินดารักษ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
น.ส.ดวงกมล ขุนทอง
นายไพรัช ศรีทองทรัพย
นายสมยศ เงินดี

คาใชจาย

นายศักดิ์ณรงค หวังพลายเจริญสุข

นายสมพงษ บุญธรรม
นายธวัชชัย มุยศาสตรา
นายอธิพงศ ทองพูล
นายระนินท หอมหวน
นายสายชล คลายหนองลี
นายศรายุทธ จรจัด
น.ส.พัชรินทร จรจัด
น.ส.นิตยา ขันทอง
น.ส.สุฑามาศ พิมพา
น.ส.พลอย โทลัยหะ
น.ส.เหรียญ ทีอุทิศ
นายจักรพงศ จารุสาร
นางวัฒนา เกษมโอภาส
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
นางสุภัทร ปานสอน
รายงานประจําปการศึกษา 2550
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15 พ.ค. 51 (1 วัน)

เรื่อง

โครงการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชื่อผูเขารวม
นายอเนก ศรีสังวาล
นายศรราม รักสกุล
น.ส.อภิญญา มวงสีสุก
นายวิญญา โพธิ์นาง
นายประพันธ อินจาย
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายวิเชียร คนฟู
น.ส.สุชีพ จันทอง

คาใชจาย

2.14 การจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเขารวม
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย มีคาใชจาย เปนเงิน
848,323.25 บาท ประกอบดวย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วันที่ดําเนินการ

1. รวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มี
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550
2. วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
ประจําป 2550
3. โครงการทําบุญและวันแหงการสราง
สัมมาทิฐิ กองยานฯ ครั้งที่ 1
4. งานกฐินพระราชทาน

ตลอดทั้งป 2550

5. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดแี ละพลังของแผนดิน

รายงานประจําปการศึกษา 2550

23-มิ.ย.-50
20-ก.ย.-50
9-พ.ย.-50
3-ธ.ค.-50

คาใชจาย จํานวนผูเขารวม
(บาท
(คน)
107,505.00 นิสิต 34,290
บุคลากร 9,140

376,423.25 นิสิต 6,996
บุคลากร 4,342
บุคลากรกอง 325
56,800.00
นิสิต 100
43,000.00 บุคลากร 842
บุคลากรกอง 77
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วันที่ดําเนินการ

6. จัดเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระ
ราชดําเนินประกอบพิธวี างศิลาฤกษอาคาร
ที่ทําการกรมการขาว
7. โครงการ "วันสัมมาทิฐิและวันสงทายป
เกาตอนรับปใหม"
8. ถวายอาลัยการสิ้นพระชนม สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร

22-ธ.ค.-50

คาใชจาย
จํานวนผูเขารวม
(บาท
(คน)
43,320.00 บุคลากรกอง 40

26-ธ.ค.-50

60,000.00

มค.-11 เมย.51

449.00

13,885.00 นิสิต 34,290บุคลากร
9,140

9. โครงการแขงขันกีฬาเชือ่ มความสัมพันธ
ไมตรี "จตุรมิตรไมตรีสีเขียว" ครั้งที่ 5

10-พ.ค.-51

35,175.00 บุคลากรกอง

10. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ณ
พุทธมณฑล ครั้งที่ 5

31-พ.ค.-51

51,920.00 นิสิต
50
บุคลากร 100

11. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีบุคลากร ของมก. ครั้งที่ 43
ประจําป 2551
12. โครงการใหบริการอาคารพุทธเกษตร

17-มี.ค.- 11
เม.ย.51

13. โครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม ป
การศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน
14. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
15. งานขอบคุณบุคลากร

รายงานประจําปการศึกษา 2550

ตลอดทั้งป 2550

2-ก.พ.-51
28 ธค.50

50

20,550.00 บุคลากรกอง 36

-

นิสิตชมรมพุทธ
50
33,7666 นิสิตป 1 5,099
13,715
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สวนที่ 3
ผลการดําเนินงานเดนในรอบป

3.1 โครงการใหบริการรถนั่งไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน
และลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแก บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับเอกชน คือ บริษัท ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่งคาใชจายทัง้ หมด บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการนํารถมาใหบริการ พรอมจางพนักงานขับรถ
การดําเนินงาน
บริษัทฯ จัดรถนั่งไฟฟาและพนักงานขับรถใหบริการ ตั้งแตเวลา 8.00 – 17.00 น.
จํานวน 10 คัน / วัน โดยใหบริการในเสนทางสายที่ 1
ประโยชนที่ไดรับ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมกับเอกชน เพื่อใหบริการรถนั่งไฟฟา และเพื่อลดรายจาย
ของผูใชบริการ คือ บุคลากรและนิสิต
2. เพื่อใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยกับบุคลากร และนิสิต มากยิ่งขึน้
3. เพื่อใหบุคลากรและนิสติ ลดการใชรถจักรยานยนตรับจางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานประจําปการศึกษา 2549

3.2 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ครั้งที่ 5 ณ พื้นที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดใหมีวันพัฒนาและปลูกตนไม ครั้งที่ 5
ณ พื้นที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 62 ป ในปพุทธศักราช 2551
และเพื่อสงเสริมความสามัคคี สรางจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการ
ที่จะพัฒนาและปลูกตนไมรวมกันในพื้นทีท่ ี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับผิดชอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร
ใหมีความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง
สิริราชสมบัติ ครบ 62 ป ในปพุทธศักราช 2551
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และบริเวณแปลงที่ 27 ณ บริเวณพุทธมณฑล ใหมี
ความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี
วิธีการดําเนินการ
1. ปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปายชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ปรับปรุงบํารุงสวนและปลูกซอมตนไมเดิม
3. พัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯรับผิดชอบ
สถานที่ดําเนินการ
แปลงปลูกที่ 27 บริเวณพุทธมณฑล นครปฐม
ระยะเวลาในดําเนินการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2551
งบประมาณในการดําเนินการ
ประมาณการ 68,000 บาท จายจริง เปนเงิน 51,920 บาท
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ประโยชนที่ไดรับ
1. เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 62 ป ในปพุทธศักราช 2551
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และบริเวณแปลงที่ 27 ณ บริเวณพุทธมณฑล ใหมีความ
รมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี

3.3 โครงการใหบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ไดรณรงคและสงเสริมใหนิสิต บุคลากรใช
รถจักรยานเปนพาหนะในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการคืนจักรยานสูบางเขน เนื่องจาก
มีปญหารถจักรยานสูญหายบอยมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน)
มีนโยบายสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร นิสิต โดยมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายพัฒนากายภาพ (นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง) ดําเนินการ โดยมอบหมายให งานรักษาความปลอดภัย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จัดทําโครงการที่จอดรถจักรยานโดยจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ดู แ ลแลกบั ต รการเข า -ออก ของรถจัก รยานตลอด 24 ชั่ว โมง เพื่ อ เป น การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย
รถจักรยานของนิสิตและบุคลากร
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับรถจักรยานของนิสิตและบุคลากร
2. เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการจอดรถจักรยานของนิสิตและบุคลากร
ตามชองทางประตูตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อเปนการสรางความมั่นใจของนิสิต บุคลากร ในการปองกันการสูญหายของรถจักรยาน
ซึ่งเปนการชวยสงเสริมใหนิสิต บุคลากร มีการใชรถจักรยานในการเดินทางมากขึ้น
กลุมเปาหมาย
นิสิตและบุคลากร ม.เกษตรศาสตร บางเขน
สถานที่ดําเนินการ
1. ประตูพหลโยธิน 1
2. ประตูงามวงศวาน 1
3. ประตูงามวงศวาน 2
4. ประตูวภิ าวดี(บริเวณขางสนามเทนนิส)
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งบประมาณในการดําเนินการ
คาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเอกชน จํานวน 470,700 บาท
ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต เดือน มิถุนายน 2550 เปนตนไป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของนิสิตและบุคลากร
2. สรางความเปนระเบียบในการจอดรถจักรยานของนิสิตและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ
3. เปนการชวยรณรงคและสงเสริมใหนิสิตและบุคลากร ใชจักรยานเปนยานพาหนะภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น
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คณะผูรวบรวมและจัดทํา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน
นายนิพนธ ลิม้ แหลมทอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ

คณะทํางานรวบรวมและจัดทํารายงานประจําป
ผูอํานายการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง
นางสาวรัตติกร กงเพชร
นางพิไลพร จินดารักษ
นายมาโนชย คงเล็ก
นางวัฒนา เกษมโอภาส
นายคงกฤช รักษสังข
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
หัวหนางานบริหารและธุรการ (นางสาวสุชีพ จันทอง)
หัวหนาหนวยบัญชี (นางสาคร พงษนิล)
นางสาวนิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูรวบรวมและจัดทํา
นางสาวสุชีพ จันทอง
นายศรราม รักสกุล
นางสาวนิตยา ขันทอง
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เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 (ชํานาญการ)
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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