รายงานประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2556
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ปรัชญา
เขียว สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจด้านอาคารสถานที่
ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมทิ ัศน์ที่ดี
เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ

ภารกิจ (Mission)
เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมทิ ัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดีฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมการบริหารจัดการและผลการดาเนินงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงาน
อธิการบดี ในรอบปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อเป็น
การเผยแพร่ผลการบริหารและพัฒนาของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ในด้านต่าง ๆ
ตลอดจนเป็นการนากลไกต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงาน การจัดทารายงานการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมต่อไป
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ขอขอบคุณคณะกรรมการรวบรวมและจัดทารายงานประจาปี
และบุคลากรทุกฝ่ายที่ทาให้ การจัดทารายงานประจาปี งบประมาณ 2556 สาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่า
รายงานประจาปีฉบับนี้ จะอานวยประโยชน์ต่อท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
กุมภาพันธ์ 2557
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วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ
วิสัยทัศน๑ (Vision)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหนํวยงานที่เข๎มแข็ง มุํงมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจด๎านอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน๑ที่ดี เพื่อมุํงไปสูํการให๎บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดบริการ

ปรัชญา
เขียว สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ

ภารกิจ (Mission)
เป็นศูนย๑รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน๑ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการให๎บริการด๎าน อาคารสถานที่ การซํอมบารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความ
ปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุํมงานอาคาร
พิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
2. เพื่อสนับสนุนการให๎บริการด๎านการตกแตํงสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ
อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ๑ในงานพิธีตําง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

เป้าหมาย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ให๎บริการด๎านตําง ๆ แกํ ผู๎ บริหาร นิสิต บุคลากร
หนํวยงาน คณะ สานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประชาชนทั่วไป และหนํวยงานภายนอก ที่มาขอ
ใช๎บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
เพื่ อ ให๎ ผู๎ บ ริ ห าร นิ สิ ต บุ คลากร หนํ ว ยงาน คณะ ส านั ก และสถาบั น ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑
ประชาชนทั่วไป และหนํวยงานภายนอกที่มาขอใช๎บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ให๎มี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการให๎บริการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาศักยภาพการให๎บริการด๎านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การ
ซํอมบารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน๑ที่ดี ตลอดจนการบารุงรักษาอาคารกิจกรรม
นิ สิ ต และการบริ ห ารกลุํ มงานอาคารพิ เศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ ให๎ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

1

ภารกิจหลัก
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านบริการตําง ๆ เพื่อสนับสนุน
ให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑สามารถดาเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอประชาคม
โดยรวมของมหาวิทยาลัยมากที่สุด

ภารกิจรอง
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได๎รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ในการสนับสนุนการ
ให๎บริการเกี่ยวกับการตกแตํงสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร การรักษา
ความปลอดภั ย และการให๎ ยื ม อุ ป กรณ๑ ตํ า ง ๆ เพื่ อ ใช๎ ง านพิ ธี ตํ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค๑

ประวัติกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหนํวยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได๎จัดตั้งขึ้น เมื่อ
ประมาณ ปี พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อวํา “หนํวยบริการกลาง” มีหน๎าที่ให๎บริการตํางๆ อาทิ ด๎านยานพาหนะ
สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ตํอมาได๎รับการแบํงสํวนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจานวน 7 กอง ของสานักงาน
อธิการบดี ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบํงสํวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ (ฉบับที่3) พ.ศ.
2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ตํอมา
ทบวงมหาวิทยาลัยได๎มีการปรับปรุงการแบํงสํวนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได๎แบํงสํวนราชการของ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเป็ น 6 งาน ประกอบด๎ ว ย งานธุ ร การ งานอาคารและสถานที่ งาน
ยานพาหนะ งานซํอมบารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให๎มีหน๎าที่ให๎บริการ
และสนับสนุนด๎านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่
เกษตรกลางบางเขนที่อยูํในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให๎การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให๎บรรลุตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ
ตํอมาได๎มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับโครงสร๎าง
การแบํงสํวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให๎ปรับโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน๎าที่ให๎บริการและสนับสนุนด๎านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่
ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูํในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให๎การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให๎บรรลุตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ คือ
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซํอมบารุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

2

รูปภาพที่ 1 ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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แผนภูมโิ ครงสร๎างการบริหาร
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพกายภาพ

ผู๎ชํวยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ

ผู้อานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยผู้อานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

หัวหน๎างานบริหารและธุรการ

หัวหน๎างานยานพาหนะ

หัวหน๎างานอาคารและสถานที่

หัวหน๎างานสวนและรักษาความสะอาด

หัวหน้างานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

หัวหน๎างานซํอมบารุง

หัวหน๎างานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

รูปภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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แผนภูมโิ ครงสร๎างการบริหาร(ตํอ)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

งานบริหารและธุรการ
- หนํวยสารบรรณ
- หนํวยการเจ๎าหน๎าที่
- หนํวยการเงินและงบประมาณ
- หนํวยบัญชี
และจัดเก็บคําธรรมเนียม
- หนํวยพัสดุ
- หนํวยทะเบียนข๎อมูลและ
บัตรอนุญาตผํานเข๎าออก มก.
- หนํวยเทคนิคคอมพิวเตอร๑
และหนํวยประชาสัมพันธ๑

งานสวนและรักษาความสะอาด

- หนํวยธุรการและพัสดุ
- หนํวยดูแลและตกแตํงสวน
- หนํวยบารุงรักษาบริเวณและถนน
- หนํวยรักษาความสะอาด
และจัดเก็บขยะมูลฝอย
- หนํวยเรือนเพาะชาและไม๎ประดับ

งานอาคารและสถานที่
- หนํวยธุรการและพัสดุ
- หนํวยบริการหอประชุมใหญํ
- หนํวยบริการอาคาร ศร. 1
- หนํวยบริการอาคาร ศร. 2
- หนํวยบริการอาคาร ศร. 3
- หนํวยบริการอาคารพุทธเกษตร
- ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
- หนํวยบ๎านพักสวัสดิการและ
ทะเบียนราษฎร๑
- อาคารวิจยั และพัฒนา
- หนํวยบริการอาคาร ศร. 4

ข้อมูลบุ
คลาก

งานรักษาความปลอดภัย

งานซ่อมบารุง

งานยานพาหนะ

- หนํวยธุรการและพัสดุ
- หนํวยธุรการและพัสดุ
- หนํวยชํางยนต๑
- หนํวยบริการยานพาหนะ
- หนํวยชํางกํอสร๎าง
และเครื่องจักรกล
- หนํวยชํางไฟฟูา
- หนํวยรถสวัสดิการ
- หนํวยชํางโทรศัพท๑
- หนํวยทะเบียนยานพาหนะ
- หนํวยชํางประปา
และการประกันภัย
- หนํวยชํางปรับอากาศ
- หนํวยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
- หนํวยชํางเชื่อมโลหะ
และหลํอลื่น
- หนํวยชํางอิเล็กทรอนิกส๑
และสื่อสาร
- หนํวยบารุงรักษาระบบบาบัดน้าเสีย

งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ

-กองยานพาหน
หนํวยธุรการและพัสดุ
วยธุรการและพั
สดุ
ประวัต- ิกหนํ
องยานพาหนะ
อาคารแล
- หนํวยบังคับการและสนับสนุน
- หนํวยชํางไม๎
การปฏิบัตกิ าร
- หนํวยชํางประปา
- หนํวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 - หนํวยชํางไฟฟูา
- หนํวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
- หนํวยชํางเชื่อมโลหะ
- หนํวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
- หนํวยชํางปูน
- หนํวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4 - หนํวยชํางสี
- หนํวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
- หนํวยชํางโครงการ
- หนํวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
- หนํวยสารวจออกแบบ
- หนํวยบริการวิทยุคมนาคม

งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
- หนํวยธุรการและพัสดุ
- อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
- อาคารสารนิเทศ 50 ปี
- อาคารสวัสดิการ มก.
วิส- ัยอาคารจอดรถงามวงศ๑
ทัศน์ ปรัช
วาน 1
- อาคารจอดรถบางเขน
- อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2
- อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

รูปภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (ตํอ)

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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งบประมาณ
1. รายได้จากการบริหาร
รายการ
รายได้กองยานพาหนะฯ (107)
รายได๎จากการบริหารงาน
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
รายได๎อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1
รายได๎อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2
รายได๎อาคารจอดรถบางเขน มก.
รายได๎อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มก.
รายได๎ลานจอดรถหอประชุม มก.
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได๎อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
รายได๎คําสาธารณูปโภค (ไฟฟูา ประปาและโทรศัพท๑)
รวม

จานวนเงิน (บาท)
4,088,865.13
4,088,865.13
19,026,508.20
8,961,939.25
6,893,602.50
1,610,266.80
625,321.15
935,378.50
4,777,005.71
4,777,005.71
9,566,121.20
9,566,121.20
37,458,500.24

2. งบประมาณรายจ่าย
2.1 งบประมาณแผ่นดิน
รายการ
งบบุคลากร
เงินเดือนข๎าราชการ
คําจ๎างประจา
คําจ๎างพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ
รวม

รายรับ (บาท)
23,432,100
8,285,400
14,665,400
481,300
862,100
862,100
24,294,200

รายจ่าย (บาท)
23,432,100
8,285,400
14,665,400
481,300
862,100
862,100
24,294,200

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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2.2 งบประมาณเงินรายได้กองยานพาหนะฯ (107)
รายการ
งบบุคลากร
คําจ๎างลูกจ๎างตามสัญญาพนักงาน
คําประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ
งบลงทุน
คําครุภัณฑ๑
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
งบอุดหนุนทั่วไป
งบอุดหนุน + ปรับแผน
รายจ่ายอื่น
รายจํายอื่น + ปรับแผน
รวม

รายรับ (บาท)
35,962,992.40
32,640,556.40
1,897,936.00
1,424,500.00
23,175,894.82
23,175,894.82
91,799,580.67
7,294,105.64
84,505,475.03
2,102,925.00
2,102,925.00
2,108,151.62
2,108,151.62
155,149,544.51

รายจ่าย (บาท)
35,317,630.67
31,999,848.41
1,897,383.00
1,420,399.26
18876497.98
18,876,497.98
54064346.31
6,862,899.69
47,201,446.62
1,973,457.00
1,973,457.00
1,984,164.98
1,984,164.98
112,216,096.94

2.3 งบประมาณเงินรายได๎อาคารจอดรถ มก. (325)
รายการ
งบบุคลากร
คําจ๎างพนักงาน
คําประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มก.
งบดาเนินงาน
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ
คําสาธารณูปโภค (คําไฟฟูา - ประปา)
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจํายอื่น
รวม

รายรับ (บาท)
4,417,446.00
4,122,892.00
184,096.00
110,458.00
11,115,600.00
6,829,000.00
4,286,600.00
43,050.00
43,050.00
15,576,096.00

รายจ่าย (บาท)
3,652,186.05
3,359,199.05
182,999.00
109,988.00
8187236.80
4,682,035.75
3,505,201.05
11,839,422.85

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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2.4 งบประมาณเงินรายได๎อาคารสวัสดิการ มก. (326)
รายการ

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)
530,700.80
476,479.20
36,632.00
17,589.60
1,688,899.53
825,332.86
863,566.67
99,950.00
99,950.00
2,319,550.33

งบบุคลากร
คําจ๎างพนักงาน
คําประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มก.
งบดาเนินการ
คําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ
คําสาธารณูปโภค (คําไฟฟูา - ประปา)
งบลงทุน
คําครุภัณฑ๑
รวม
2.5 งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง มก. (110)
รายการ
งบดาเนินการ
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ (คําจ๎างบริการ)
งบอุดหนุน
โครงการวันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ มก.
รวม

รายรับ (บาท)
21,118,179.00
21,118,179.00
387,000.00
387,000.00
21,505,179.00

รายจ่าย (บาท)
21,088,176.48
21,088,176.48
305,970.00
305,970.00
21,394,146.48

ข้อมูลบุคลากร
จาแนกตามประเภทบุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปี 2556

2.48%

4.34
2.48
77.89
0.62
14.67
100.00

77.89%

21
12
377
3
71
484

ประเภทบุคลากร
4.34%

ร้อยละ

14.67%

ข๎าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได๎
พนักงานราชการ
ลูกจ๎างประจา
รวม

คน

0.62%

ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ
พ.ราชการ

พ.งบประมาณ
ลูกจ้างประจา

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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จานวนบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา
ร้อยละ
1.86
14.05
84.09
100.00

14.05%

จาแนกตามคุณวุฒิ
1.86%

คน
9
68
407
484

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ตากว่า ป.ตรี

84.09%

จาแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากวําปริญญาตรี
รวม

จานวนบุคลากรที่มีตัวครองจาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

20

6.61

40

6.83
10.02
12.53
16.17
27.56
4.78
15.26

จานวนบุคลากรที มีตัวครองจาแนกตามหน่วยงานที สังกัด

0.23

หน่วยงาน
คน ร้อยละ
ผู๎อานวยการกองยานพาหนะ
1
0.23
อาคารและสถานที่
งานบริหารและธุรการ
29
6.61
งานอาคารและสถานที่
30
6.83
งานซํอมบารุง
44 10.02
งานยานพาหนะ
55 12.53
งานสวนและรักษาความสะอาด
71 16.17
งานรักษาความปลอดภัย
121 27.56
งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 21
4.78
งานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ 67 15.26
รวม
439 100.00

0

ผอ.กองยานพาหนะฯ
งานซ่ อมบารุง
งาน รปภ.

งานบริหารและธุรการ
งานยานพาหนะ
งานบารุงฯ

งานอาคารฯ
งานสวนฯ
งานบริหารกลุม่ ฯ

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎จัดทายุทธศาสตร๑และแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2554 - 2559 ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ : สานักงานอธิการบดี เป็นศูนย๑รวมของหนํวยงานที่เข๎มแข็ง มุํงมั่นบริการ ประสานภารกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค๑ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. มุํงมั่นบริการอยํางมีคุณภาพ
1. การสนับสนุนการบริหารงานด๎านการศึกษา
2. ประสานภารกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค๑ของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาบุคลากรในด๎านทักษะ ความรู๎ และประสบการณ๑วิชาชีพให๎เป็นไปตามสมรรถนะ
3. การสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป
4. การสนับสนุนการบริหารจัดการด๎านทรัพย๑สิน
ลูกค้า
(Customers)
กระบวนการภายใน
(Internal processes)
การเรียนรู้และการพัฒนา
(Leaning and
Development)
การเงิน
(Finance)

C. 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการ

I. 1. การลดรอบและ
ระยะเวลาการทางาน

I. 2. กระบวนการทางานที่
มีประสิทธิภาพ

L. 1. การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
I. 4. การพัฒนาระบบ
I. 3. ระบบพัฒนากายภาพ
การบริหารความเสี่ยง
และบารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู้

F. 1. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

F. 3. การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอา

2
หัวหน้างา

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

I. 6.การส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา
หัวหน้งาน
างานซ่อม
บารุง

F. 2. การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มีประสิทธิภาพ

งานบริหารและธุรการ
งานอาคารและสถานที่

L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารจัดการ

I. 5. การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน

หัวห
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แบบฟอร์มที่ 2 การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เป้าประสงค์ (14)

ตัวชี้วัด (27)

C. 1. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการให๎บริการ
I. 1. การลดรอบและระยะเวลาการทางาน

หน่วย
นับ
2554
คําเฉลี่ย >3.5
ร๎อยละ 7.1

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการให๎บริการ
2. ร๎อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาให๎บริการ (ก.พ.ร.)
(มก.6.1) (ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน)
3. ร๎อยละของการลดระยะเวลาการให๎บริการ (ก.พ.ร.) (มก.6.1) ร๎อยละ
(ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน
การดาเนินงาน)
I. 2. กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
4. ร๎อยละของจานวนงานที่เสร็จทันตามกาหนด
ร๎อยละ
5. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในกระบวนการทางานที่มี คําเฉลี่ย
ประสิทธิภาพ
6. จานวน กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับในการปฏิบัติงานที่ได๎รับการ
เรื่อง
ปรับปรุงแก๎ไข
7. จานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
ชิ้นงาน
I. 3. การพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
8.. จานวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสาเร็จ (สกอ. 7.4 ระบบการ เรือ่ ง
บริหารความเสี่ยง)
I. 4. ระบบพัฒนากายภาพและการรักษาความ
9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน๑ของวิทยาเขตบางเขน
คําเฉลี่ย
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
10. ร๎อยละของอุบัติเหตุทลี่ ดลง
ร๎อยละ
11. ร๎อยละของทรัพย๑สินที่สญ
ู หายลดลง
ร๎อยละ
L. 1. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอยํางตํอเนื่อง 12. กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย๑เพื่อ
ระดับ
พัฒนา และธารงรักษาไว๎ให๎บุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
(สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร)
13. ร๎อยละของบุคลากรทีไ่ ด๎รบั การพัฒนาตามสมรรถนะ
ร๎อยละ

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2555 2556 2557 2558
>3.5 >3.5 >3.5 >3.5
72.8 76.3 80.2 81.3

2559
>3.5
82.0

80

80

80

80

80

80

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

>3.5
5
5
3

>3.5
5
5
3

>3.5
5
5
4

>3.5
5
5
4

>3.5
5
5
4

>3.5
5
5
4

59

63

66

69

71

71

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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เป้าประสงค์ (14)

ตัวชี้วัด (27)

L. 2. การพัฒนาหนํวยงานสูํองค๑การเรียนรู๎
L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการ

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน
F. 1. การควบคุมต๎นทุนและคําใช๎จํายที่มีประสิทธิภาพ

F. 2. การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ
F. 3. การบริหารทรัพย๑สินเพื่อให๎เกิดรายได๎

14. ร๎อยละของบุคลากรทีไ่ ด๎รบั การพัฒนาตํอจานวนบุคลากร
ทั้งหมด (มก. 3.5)
15. ร๎อยละของบุคลากรประจาทีด่ ารงตาแหนํงทางวิชาการ
16. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหนํวยงานสูํองค๑การ
เรียนรู๎
17. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ในระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ
18. จานวนของฐานข๎อมูลที่พัฒนาเพื่อใช๎ในการบริหาร
19. ระดับความสาเร็จในการนาสารสนเทศมาใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน
20. จานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันทีส่ าเร็จ
21. จานวนชิ้นงานที่นาไปพัฒนาการทางาน
22. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช๎เงินไมํเกินวงเงินของ
โครงการทั้งหมด
23. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไมํค๎างสัญญาเงินยืมตาม
เวลาที่กาหนด
24. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมการให๎บริการที่มีการ
วิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวย
25. ร๎อยละของการลดคําใช๎จํายในการใช๎สาธารณูปโภค
26. จานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได๎จากการใช๎
ทรัพยากรรํวมกัน
27. ร๎อยละของเงินรายได๎ที่เพิ่มขึน้

เป้าหมาย
2556 2557 2558
80
80
80

หน่วย
นับ
ร๎อยละ

2554
80

2555
80

ร๎อยละ
ระดับ

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

คําเฉลี่ย

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

ฐาน
ร๎อยละ

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

เรื่อง
เรื่อง
ร๎อยละ

1
1
80

1
1
82

1
1
85

1
1
87

1
1
89

1
1
91

ร๎อยละ

80

82

85

87

89

91

ร๎อยละ

80

82

85

87

89

91

ร๎อยละ

17.0

17.7

18.4

19.3

19.3

19.3

ล๎านบาท

10

11

12

13

14

15

ร๎อยละ

30

35

40

40

40

40

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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2559
80

แบบฟอร์มที่ 3 การกาหนดผู้รับผิดชอบ (OS Matrix : O = Owner ผู้รับผิดชอบหลัก S = ผู้สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบหลักบรรลุวัตถุประสงค์)
ตัวชี้วัด (27)
1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
ในการให๎บริการ
2. ร๎อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาให๎บริการ
3. ร๎อยละของการลดระยะเวลาการ
ให๎บริการ
4. ร๎อยละของจานวนงานที่เสร็จทันตาม
กาหนด
5. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
ในกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
6. จานวน กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับในการ
ปฏิบัติงานที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไข
7. จานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

โครงการ/กิจกรรม (26)
1. โครงการสารวจความพึงพอใจใน
การให๎บริการ
2. โครงการทบทวนกระบวนงาน

งบประมาณ

1 2 3 4 5
o s s s s

OS Matrix / หน่วยงาน*
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
s s s s s s s s s s s s s

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2. โครงการทบทวนกระบวนงาน (ตํอ)

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3. ติดตามผลการดาเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง
4. โครงการสารวจความพึงพอใจ

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
o

s
s

s
s

o
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

o

s

s

s

s

s

s

s

s

s

5. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข๎อบังคับใน
การปฏิบัติงาน
6. โครงการสร๎างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนางาน
8. จานวนเรื่องที่บริหารความเสีย่ งสาเร็จ 7. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน๑ของ
8. โครงการสารวจความพึงพอใจ
วิทยาเขตบางเขน
10. ร๎อยละของอุบัติเหตุทลี่ ดลง
9. พัฒนาระบบการจราจรพื้นที่
สํวนกลาง มก.

* หน่วยงาน 1. ส านัก งานอธิ ก ารบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ๎ า หน๎ า ที่ 4. กองกิ จการนิสิ ต 5. กองคลั ง 6. กองบริ ก ารการศึก ษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเ ทศสัม พั น ธ๑ 9. กองยานพาหนะฯ
10. ศูนย๑วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. สานักงานตรวจสอบภายใน 13.สานักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. สานักงานทรัพย๑สิน 16. สา นักงานบริการวิชาการ 17. สานักการกีฬา
18. ศูนย๑การศึกษานานาชาติ

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

13

ตัวชี้วัด (27)

โครงการ/กิจกรรม (26)

11. ร๎อยละของทรัพย๑สินที่สญ
ู หายลดลง 10. พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารและพื้นที่
สํวนกลาง มก.
12. กระบวนการและกลไกในการ
11. จัดทาแผนการบริหาร
บริหารทรัพยากรมนุษย๑เพื่อพัฒนา และ ทรัพยากรบุคคล
ธารงรักษาไว๎ให๎บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
13. ร๎อยละของจานวนบุคลากรทีไ่ ด๎รับ 12. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
การพัฒนาตามสมรรถนะ
สมรรถนะ
14. ร๎อยละของบุคลากรทีไ่ ด๎รบั การ
13. กิจกรรมการสํงเสริมการพัฒนา
พัฒนาตํอจานวนบุคลากรทั้งหมด
บุคลากร
15. ร๎อยละของบุคลากรประจาทีด่ ารง 14. สํงเสริมให๎บุคลากรจัดทาผลงาน
ตาแหนํงทางวิชาการ
เพื่อขอตาแหนํงทางวิชาการ
16. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
15. กิจกรรมการจัดการความรู๎ใน
หนํวยงานสูํองค๑การเรียนรู๎
หนํวยงาน
17. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 16. โครงการสารวจความพึงพอใจ
ในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อ ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
18. จานวนของฐานข๎อมูลที่พัฒนาเพื่อ 17. โครงการพัฒนาฐานข๎อมูล
ใช๎ในการบริหาร

งบประมาณ

OS Matrix / หน่วยงาน*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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* หน่วยงาน 1. สานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ๎าหน๎าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ๑ 9. กองยานพาหนะฯ
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18. ศูนย๑การศึกษานานาชาติ
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ตัวชี้วัด (27)

โครงการ/กิจกรรม (26)

19. ระดับความสาเร็จในการนา
สารสนเทศมาใช๎ในการปฏิบัติงาน
20. จานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันทีส่ าเร็จ
21. จานวนชิ้นงานที่นาไปพัฒนาในการ
ทางาน
22. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช๎
เงินไมํเกินวงเงินของโครงการทั้งหมด
23. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไมํ
ค๎างสัญญาเงินยืมตามเวลาที่กาหนด
24. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมการ
ให๎บริการที่มีการวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอ
หนํวย
25. ร๎อยละของการลดคําใช๎จํายในการ
ใช๎สาธารณูปโภค
26. จานวนงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได๎จาการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
27. ร๎อยละของเงินรายได๎ที่เพิ่มขึน้

18. การนาระบบสารสนเทศมาใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
19. โครงการวิจยั สถาบัน
20. ติดตามผลการนางานวิจยั ไปใช๎
ประโยชน๑
21. รายงานการเงินตามที่กาหนด

งบประมาณ

OS Matrix / หน่วยงาน*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

22. คืนเงินยืมตามที่เวลากาหนด
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o
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o

o

o

23. การวิเคราะห๑ต๎นทุนตํอหนํวยของ
โครงการ/กิจกรรมการให๎บริการ

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

24. โครงการประหยัดพลังงาน

s s
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s

25. โครงการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน

o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

26. การบริหารจัดการทรัพย๑สิน
เพื่อให๎เกิดรายได๎
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* หน่วยงาน 1. สานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ๎าหน๎าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ๑ 9. กองยานพาหนะฯ
10. ศูนย๑วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. สานักงานตรวจสอบภายใน 13.สานักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. สานักงานทรัพย๑สิน 16. สานักงานบริการวิชาการ 17. สานักการกีฬา
18. ศูนย๑การศึกษานานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การถํายทอดองค๑ความรู๎เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพรํ และถํายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของชุมชนและสังคม
อันจะนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. สํงเสริมการพัฒนา
วิชาการ

มาตรการ
1.2 สนับสนุนให๎หนํวยงานเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการอยํางตํอเนื่องและ
เป็นระบบอยํางจริงจัง

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม (สงป.)
- จานวนผู๎เข๎ารับบริการ
(สงป.)
-ร๎อยละความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ (สงป.)

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการเผยแพรํผลงานในโครงการวิทยาเขตสี
เขียว (KU GREEN CAMPUS)

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2556 2557 2558
2
2
2
200

200

200

>3.5

>3.5

>3.5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ความเป็นไทย
เป้าประสงค์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ๑ ฟื้นฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผํวัฒนธรรมสูํอาเซียน
กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน

โครงการ
ของหน่วยงาน

1. สํงเสริมกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในหนํวยงาน

1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนให๎
บุคลากร มีสํวนรํวมในการดาเนิน
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อยํางสม่าเสมอ

- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(สงป.)
- จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
(สงป.)

- โครงการสํงเสริมวัฒนธรรม คํานิยม และประเพณี
อันดีในมหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎วยหลักคิดทางศาสน
ธรรมแกํบุคลากร

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2556 2557 2558
2
2
2
350

350

350

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ และอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปรํงใส
และรํวมรับผิดชอบตํอสังคม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน

มาตรการ

ตัวชี้วัด

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร - กระบวนการพัฒนาแผน
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สกอ.1.1)
- ระบบการบริหารความ
เสี่ยง (สกอ.7.4)
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ถํายทอดคํานิยมองค๑การ
เอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑
ของ มก. สูํบุคลากรและ
นิสิต รวมทั้งประชาสัมพันธ๑
เผยแพรํข๎อมูลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
สูํสังคมภายนอก
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารอยํางมีประสิทธิภาพ

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีที่
สอดคล๎องกับเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ของ มก.

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2556 2557 2558
7
7
7

- โครงการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง

5

5

5

- โครงการถํายทอดคํานิยมองค๑การเอกลักษณ๑
และอัตลักษณ๑ของ มก. สูํบุคลากรและนิสติ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํข๎อมูลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสูสํ ังคมภายนอก

2

2

2

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล๎อมและ
ภูมิทัศน๑ภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย

3

3

3

5

5

5

2

2

2
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กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนสํวนกลาง

1.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
หนํวยงานทุกระดับ

2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได๎

- จานวนโครงการวิจัย
สถาบัน
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ (มก.)

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2556 2557 2558
3
3
3

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาการให๎บริการห๎อง
ประชุม/สัมมนา
- โครงการวิจัยสถาบัน

3

3

3

1

1

1

- โครงการสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ

>3.5

>3.5

>3.5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

- ระดับความสาเร็จของการ - โครงการสนับสนุนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน
(ก.พ.ร.)
2.1 พัฒนาการหารายได๎ในทุกภารกิจ - จานวนโครงการ/กิจกรรม - โครงการบริหารจัดการทรัพย๑สิน
เพื่อการบริหารจัดการอยํางมี
ที่บริหารจัดการทรัพย๑สินให๎ - โครงการพัฒนารายได๎จากการดาเนินภารกิจตํางๆ
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
เกิดรายได๎
- ร๎อยละของรายได๎จากการ
บริหารทรัพย๑สินที่เพิ่มขึ้น

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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กลยุทธ์

3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา

มาตรการ

ตัวชี้วัด

2.2 สร๎างระบบ และกลไกในการ
- ระบบและกลไกการเงิน
บริหารจัดการ เพื่อสร๎างศักยภาพการ และงบประมาณ (สกอ.8.1)
บริหารการเงินและทรัพย๑สินที่มี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
รวมถึงการใช๎ทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย หรือใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงาน การสนับสนุน
ผลผลิตของหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตลอดจนแสวงหาแหลํง
ทุนสนับสนุนใหมํๆ ระดมทรัพยากรใน
การจัดหารายได๎อยํางคุม๎ คํา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช๎จําย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
-จานวนโครงการที่บริหาร
การเงินและทรัพย๑สินทีม่ ี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
3.1 พัฒนาบุคลากรของหนํวยงาน
- การพัฒนาสถาบันสูํ
อยํางเป็นระบบ
สถาบันเรียนรู๎ (สกอ.7.2)

- ระบบการพัฒนาบุคลากร
(สกอ.2.4)

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการใช๎ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยรํวมกัน

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2556 2557 2558
5
5
5
ล๎าน
ล๎าน
ล๎าน
บาท
บาท
บาท

- โครงการบริหารการเงินและทรัพย๑สินที่มี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง

1

1

1

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร
- โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมสาหรับ
ผู๎บริหาร

5

5

5

5

5

5

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด๎านสวัสดิการ

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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มาตรการ

3.2 ปรับปรุงสวัสดิการ รวมทั้งการ
ปรับปรุงการประกันสุขภาพของ
บุคลากร/นิสติ
3.3 ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน
ตลอดจนการคมนาคมขนสํงภายใน
มหาวิทยาลัย ให๎สะดวก รวดเร็ว และ
เพียงพอตํอจานวนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
3.4 พัฒนากายภาพให๎สวยงาม สร๎าง
บรรยากาศให๎เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และบรรยากาศทีเ่ อื้อตํอการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2556 2557 2558

โครงการ
ของหน่วยงาน

- ร๎อยละของบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎อง
กับการปฏิบัติงานทั้งในหรือ
ตํางประเทศ (มก.)
- จานวนโครงการปรับปรุง
และพัฒนาด๎านสวัสดิการ

70

70

70

1

1

1

- การพัฒนาสุนทรียภาพใน - โครงการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ของ
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
(สมศ.11)

5

5

5

- การพัฒนาสุนทรียภาพใน - โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS)
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ.11)

5

5

5
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แผน/ผลการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎จัดทาแผนและสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ และมีคุณธรรม
เป้าประสงค์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ซื่อสัตย๑ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุํงมั่นในการทางานและมีทักษะทางวิทยาการที่ก๎าวหน๎า
ตอบสนองตํอความต๎องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์
5. สํงเสริมและพัฒนา
นิสิตให๎สอดคล๎องกับ
อัตลักษณ๑ของมก.และ
รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน

มาตรการ

โครงการ
ของหน่วยงาน

5.2 ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานิสิตให๎เป็นนิสิตที่มีคณ
ุ ภาพ - โครงการพัฒนาปรับปรุง
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ อุปกรณ๑สนับสนุนการจัด
การปลูกฝังจิตสานึก คํานิยม ความมุํงมั่นในการทางานและ การศึกษาและสภาพแวดล๎อม
ทัศนคติที่ถูกต๎องแกํนิสิต พร๎อมทัง้ สํงเสริมให๎นิสติ มีสํวนรํวม การเรียนรู๎
ในการดาเนินกิจกรรมตํางๆ ของมหาวิทยาลัยอยําง
สม่าเสมอ

ตัวชี้วัดของ
- อุปกรณ๑สนับสนุนการจัด
การศึกษาและ
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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เป้าหมาย
ผลดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน)
พ.ศ. 2556
5
5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การถํายทอดองค๑ความรู๎เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ สนับสนุนการถํายทอดองค๑ความรู๎ อันจะนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. สํงเสริมการพัฒนา
วิชาการ

มาตรการ

โครงการ
ของหน่วยงาน

1.1 ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพการดาเนินโครงการพัฒนา
- โครงการเผยแพรํผลงานใน
วิชาการ การให๎บริการวิชาการแกํหนํวยงานตํางๆ ตลอดจน
โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU
สํงเสริมการสร๎างเครือขํายกับหนํวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ Green Campus)
เอกชนให๎มากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให๎วิทยาเขต ศูนย๑ สถาบัน
สานัก และสถานีวิจัยเป็นแกนนาในการเชื่อมโยงเครือขํายในการ
พัฒนาและสร๎างองค๑ความรู๎ และมุงํ เน๎นการแสวงหารายได๎ด๎าน
บริการวิชาการของหนํวยงาน

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการบริการ
วิชาการแกํสังคม (สงป.)
- จานวนผู๎เข๎ารับบริการ/
เข๎ารํวมอบรม (สงป.)
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการในโครงการ
บริการวิชาการ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

ผลดาเนินงาน
(รอบ 12 เดือน)

2

8

200

301

3.70

4.15

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ความเป็นไทย
เป้าประสงค์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ๑ ฟื้นฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผํวัฒนธรรมสูํอาเซียน
กลยุทธ์
1. สํงเสริมกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในหนํวยงาน

มาตรการ

โครงการ
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สนับสนุนให๎บุคลากร มีสํวนรํวมในการดาเนินกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอยํางสม่าเสมอ

- โครงการสํงเสริมวัฒนธรรม
คํานิยม และประเพณีอันดีใน
มหาวิทยาลัย

- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(สงป.)
- จานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
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เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
2

350

ผลดาเนินงาน
(รอบ 12 เดือน)
4

354

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ และอัตลักษณ๑ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปรํงใส
และรํวมรับผิดชอบตํอสังคม
กลยุทธ์

มาตรการ

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน(ตํอ)

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหนํวยงานทุกระดับ

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหนํวยงานทุกระดับ
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหนํวยงานทุกระดับ

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
7

โครงการ
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีที่สอดคล๎องกับ
เอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ของ
มก.
- โครงการพัฒนาแผนบริหาร
ความเสีย่ ง

- กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ.1.1)

- ระบบการบริหารความ
เสี่ยง (สกอ.7.4)

5

6

- โครงการถํายทอดคํานิยม
องค๑การเอกลักษณ๑และอัต
ลักษณ๑ของ มก. สูํบุคลากร
และนิสติ รวมทั้งประชา
สัมพันธ๑ เผยแพรํข๎อมูลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยสูํ
สังคมภายนอก

- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ถํายทอดคํานิยมองค๑การ
เอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑

1

1

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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ผลดาเนินงาน
(รอบ 12 เดือน)

8

กลยุทธ์

มาตรการ

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหนํวยงานทุกระดับ

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหนํวยงานทุกระดับ
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในหนํวยงานทุกระดับ

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน
2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได๎

2.1 พัฒนาการหารายได๎ในทุกภารกิจ เพื่อการบริหาร
จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

โครงการ
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

" – โครงการปรับปรุงและ
- จานวนโครงการ/กิจกรรม/
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
งานสนับสนุนการ
ภายใน มก.
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดล๎อมและภูมิ
ทัศน๑ภายใน มก.
- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจราจรภายในมก.
- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารเรียนสํวนกลาง
- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการให๎บริการห๎อง
ประชุม/สัมมนา
- โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัย"
- โครงการวิจัยสถาบัน
- จานวนโครงการ/
ผลงานวิจัยสถาบัน
- โครงการสารวจความพึง
พอใจของผู๎รับบริการ

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ (มก.)
- ร๎อยละของรายได๎ที่
เพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
19

ผลดาเนินงาน
(รอบ 12 เดือน)
30

1

1

3.51

3.93

5

9.21

กลยุทธ์
2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได๎

3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา
3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา
3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา
3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา

มาตรการ

โครงการ
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

2.2 สร๎างระบบ และกลไกในการบริหารจัดการ เพื่อสร๎าง - โครงการใช๎ทรัพยากรภายใน - จานวนงบประมาณที่
ศักยภาพการบริหารการเงินและทรัพย๑สินที่มเี สถียรภาพเพื่อ มก.รํวมกัน
ประหยัดได๎จากการใช๎
การพึ่งพาตนเอง ซึ่งรวมถึงการใช๎ทรัพยากรภายใน
ทรัพยากรรํวมกัน
มหาวิทยาลัย หรือใช๎ทรัพยากรรํวมกันระหวํางหนํวยงาน
การสนับสนุนผลผลิตของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนแสวงหาแหลํงทุนสนับสนุนใหมํๆ ระดมทรัพยากร
ในการจัดหารายได๎อยํางคุ๎มคํา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช๎จํายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3.1 พัฒนาบุคลากรของหนํวยงานอยํางเป็นระบบ
-โครงการพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาสถาบันสูํ
สถาบันเรียนรู๎ (สกอ.7.2)

3.2 ปรับปรุงสวัสดิการ รวมทั้งการปรับปรุงการประกัน
สุขภาพของบุคลากร/นิสิต

ผลดาเนินงาน
(รอบ 12 เดือน)
42.7ล๎านบาท

5

5

- ระบบการพัฒนาบุคลากร
(สกอ.2.4)

5

5

- ร๎อยละของบุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับ
การปฏิบัติงานทั้งในหรือ
ตํางประเทศ (มก.)
- โครงการปรับปรุงและ
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการบริการรถสวัสดิการ ปรับปรุงสวัสดิการ และการ
- โครงการจัดระเบียบ
ประกันสุขภาพของ
รถจักรยานยนต๑รับจ๎าง
บุคลากร/นิสติ

80

98

2

2

3.1 พัฒนาบุคลากรของหนํวยงานอยํางเป็นระบบ
3.1 พัฒนาบุคลากรของหนํวยงานอยํางเป็นระบบ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
5 ล๎านบาท

- โครงการพัฒนาบุคลากร

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ
ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- โครงการวิทยาเขตสีเขียว
(KU Green Campus)

- การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ.11)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
5

ผลดาเนินงาน
(รอบ 12 เดือน)

3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา(ตํอ)

3.3 ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนสํง
ภายในมหาวิทยาลัย ให๎สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอตํอ
จานวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา

3.3 ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนสํง
ภายในมหาวิทยาลัย ให๎สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอตํอ
จานวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

- จานวนบุคลากรที่เข๎ารํวม
โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต๎นไม๎

16,000

17,849

3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา

3.3 ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน ตลอดจนการคมนาคมขนสํง
ภายในมหาวิทยาลัย ให๎สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอตํอ
จานวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

>3.50

3.93

3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล๎อม
และการกีฬา

3.4 พัฒนากายภาพให๎สวยงาม สร๎างบรรยากาศให๎เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและบรรยากาศที่เอื้อตํอการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน

- ระดับความพึงพอใจตํอ
การบริการด๎านกายภาพที่
เหมาะสมตํอการเรียนและ
พัฒนานิสิต
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน
หรือแก๎ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม
(สมศ.18.1)

5

5
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5

ผลการดาเนินงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการภารกิจของเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพื่อให๎เกิดความ
สะดวก สะอาด ปลอดภัย เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการด๎านตําง ๆ ตามยุทธศาสตร๑ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์สนับสนุนอาคารเรียนส่วนกลาง
งานอาคารและสถานที่ มีหน๎าที่ให๎บริการอาคารสาหรับการจัดการเรียนการสอนสํวนกลางประกอบด๎วย
อาคารศูนย๑เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 โดยมีการพัฒนาสนับสนุนอุปกรณ๑จัดการศึกษาและสภาพแวดล๎อมการเรี ยนรู๎
อาคารเรียนสํวนกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาคารเรียนสํวนกลาง เชํน ระบบโสตทัศนูปกรณ๑
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ภายในอาคารให๎มีความพร๎อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนอยําง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการอาคารเรียนสํวนกลาง โดยใช๎เงินรายได๎สํวนกลาง
เป็นเงิน 15,876,719.54 บาท ดังนี้
1. ปรับปรุงห้องน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ชั้น 1 ดาเนินการปรับปรุงพื้นกระเบื้องและแกรนิต ผนัง
ประตู หน๎าตําง ฝูาเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ๑ อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ เดินทํอระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟูา ติดตั้งดวงโคม
ไฟฟูา ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งพัดลม ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 963,000 บาท
ดังนี้
- ห๎องน้าชายมี 5 ห๎อง พร๎อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง และพัดลม 3 ตัว
- ห๎องน้าหญิง มี 4 ห๎อง พร๎อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง และพัดลม 3 ตัว
- มีห๎องน้าคนพิการ 1ห๎อง พร๎อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง และพัดลม 1 ตัว
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2. พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจาอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2,3 และ 4 โดยการพัฒนา
ระบบอุปกรณ๑โสตทัศนูปกรณ๑ เชํน คอมพิวเตอร๑ เครื่อง LCD จอรับภาพ ฯลฯ ดังนี้
 ซํอมแซมคอมพิวเตอร๑ที่ชารุด จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ พร๎อมทั้งตรวจเช็ค และลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ทุกห๎องเรียนให๎มีสภาพที่พร๎อมตํอการใช๎งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให๎บริการสาหรับการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมตํางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎งบประมาณ
เงินรายได๎เป็นเงิน 42,692.50บาท
 พัฒนาระบบอุปกรณ๑โสตทัศนูปกรณ๑ ประจาอาคารเรียนสํวนกลาง ดังนี้
- ซํอมแซมและเปลี่ยนหลอด LCD PROJECTOR ทีเ่ สื่อมสภาพ เป็นเงิน 582,722 บาท
- ซํอมแซมเครื่อง Visualizer ของอาคารศูนย๑เรียนรวม ๔ เป็นเงิน 28,729.50 บาท
- ซํ อ มแซมจอภาพมอเตอร๑ ห๎ อ งประชุ ม วิ โ รจ อิ่ ม พิทั ก ษ๑ อาคารศู น ย๑ ร วมเรี ย น 4 เป็ น เงิ น
10,700 บาท
- ได๎รับการโอนครุภัณฑ๑จากสานักทะเบียนและประมวลผลในการปรับปรุงอุปกรณ๑ในอาคาร
เรียนศูนย๑เรียนรวม 2 ได๎แกํ เครื่องใช๎สานักงาน เก๎าอี้บรรยาย จานวน 450 ตัว เป็นจานวนเงิน 471,870 บาท
อุปกรณ๑เครื่องคอมพิวเตอร๑ จานวน 27 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 650,025 บาท อุปกรณ๑โฆษณาและเผยแพรํ เชํน
จอรับภาพแบบแขวน จานวน 9 จอ เป็นจานวนเงิน 35,631 บาท เครื่องฉาย LCD Projector ขนาดความสวําง
2,600 LM จานวน 27 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 476,150 บาท เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ขนาด 800,000 PIXELS
จานวน 9 เครื่อง เป็นเงิน 433,350 บาท เครื่องขยายเสียงพร๎อมตู๎แร็ค เครื่องเลํน DVD ไมโครโฟน จานวน 9 ชุด
เป็นจานวนเงิน 127,963.44 บาท
- ซื้อจอ Star Board เพื่อใช๎ในการเรียนการสอน จานวน 24 เครื่อง ประจา ณ อาคาร
ศูนย๑เรียนรวม 1 จานวน 10 เครื่อง และอาคารศูนย๑เรียน 3 จานวน 14 เครื่อง ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง
เป็นเงิน 4,900,000 บาท

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนส่วนกลาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ๑ตําง ๆ
ประจาอาคารเรียนรวมสํวนกลาง คือ อาคารศูนย๑เรียนรวม 1, 2, 3, 4 และอาคารพุทธเกษตร ดังนี้
 ระบบเครื่องปรับอากาศ ซํอมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ตรวจล๎างชุดคอนเดนเซอร๑ และ
ถอดล๎างแผํนกรองอากาศของชุดคอยล๑เย็นทุกห๎องเรียน พร๎อมตรวจดูความเรียบร๎อย กํอนเปิดภาคเรียน เป็นเงิน
321,796.20 บาท
 ระบบเครื่องกรองน้า และเครื่องทาน้าเย็น โดยการเปลี่ยนสารกรองน้าเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาในการใช๎งาน เพื่อให๎มีความปลอดภัยในการบริโภค โดยใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน 137,816 บาท
 ระบบไฟฟูา ซํอมแซมหม๎อไฟฟูาแสงสวํางภายในอาคารและห๎องเรียน และเปลี่ยนโคมหลอด
T5 โครงการประหยัดไฟฟูา ได๎แกํ อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 4 และทาการเช็คระบบการทางาน
ของตู๎ควบคุมดับเพลิง อาคารศูนย๑เรียนรวม 4 โดยใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน 20,865 บาท
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 ระบบประปาและสุขภัณฑ๑ห๎องน้า ซํอมแซมอุปกรณ๑ห๎องสุขภัณฑ๑ เชํน สายฉีดชาระ ชักโครก
ก๏อกน้า ให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ เป็นเงิน 187,484 บาท และปรับปรุงซํอมแซมห๎องน้าอาคารพุทธเกษตร โดยมี
คําใช๎จํายเป็นเงิน 16,455 บาท
 ซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เพื่อใช๎สาหรับการปฏิบัติงานและเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีให๎กับนิสิต
และบุคลากรที่ใช๎บริการ เชํน กรวยกระดาษดื่มน้า สบูํล๎างมือ กระดาษชาระ เป็นต๎น โดยใช๎เงินรายได๎ เป็นเงิน
110,819.90 บาท

4. ซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์ภายในอาคารเรียน โดยดาเนินการซํอมแซมเก๎าอี้บรรยาย ผ๎ามําน
ทาสีอาคารและห๎องเรียน และซํอมแซมประตูม๎วน อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน
152,250 บาท และทาการปรับปรุงซํอมแซมเพดาน อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน
2,460,000 บาท

5. พัฒนาระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคารเรียนส่วนกลาง โดยจ๎างเหมาบริการบารุงรักษาลิฟต๑
อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 จานวน 3 ตัว เป็นเงิน 59,920 บาท และอาคารศูนย๑เรียนรวม 4 เป็นเงิน 175,480 บาท
และซํอมแซมลิฟต๑ และแผงวงจรลิฟต๑ทเี่ สื่อมสภาพเพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอผู๎ใช๎บริการ
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนส่วนกลาง โดยดาเนินการจ๎างบริการทา
ความสะอาด เพื่อดูแลด๎านความสะอาดภายในอาคารให๎มีสุขอนามัยและสภาพแวดล๎อมที่ดีของอาคารศูนย๑เรียนรวม
1, 2, 3, 4 และอาคารกาพล อดุลวิทย๑ ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 6,474,000 บาท
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7. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 3 โดยได๎รับอนุมัติปรับงบกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เป็นคําจ๎างซํอมแซมห๎องน้าอาคารศูนย๑เรียน 3 วงเงิน 173,340 บาท เพื่อจ๎างซํอมแซม
ห๎องน้าอาคารศูนย๑เรียนรวม 3 ชั้น 2, 3 และ 4 จานวน 20 ห๎อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ให๎บริการเผยแพรํข๎อมูลโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN
CAMPUS โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อแก๎ไขปัญหาโลกร๎อนและลดมลพิษ และเป็นศูนย๑เรียนรู๎ ให๎ นิสิต บุคลากร และ
ผู๎สนใจเข๎าศึกษาดูงานทั้งหนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอก นอกจากนั้น ยังสามารถชํวยในการจัดการบริหาร
จัดการขยะ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะสาหรับการจัดเก็บและขนไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของกรุงเทพมหานคร และ
มลพิษภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี ซึ่งมีการโครงการตําง ๆ จานวน 8
โครงการ ประกอบด๎วย
1. โครงการสถานีผลิตน้ามันไบโอดีเซล เพื่อชํวยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน โดยการรับบริจาค
น้ามันพืชใช๎แล๎วจากร๎านค๎า โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และนาน้ามันพืชใช๎แล๎วมาผลิตเป็นน้ามัน
ไบโอดีเซล ด๎วยเครื่อง KUB-200 เพื่อใช๎กับรถยนต๑สํวนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อีแต๐น)
เป็นต๎น
2. โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เพื่อสํงเสริมการใช๎จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และชํวยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม๎เครื่องยนต๑ และยังเป็นการออก
กาลังกายแกํนิสิตและบุคลากร ให๎มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3. โครงการคลองสวยน้ าใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรน้าบริเวณ
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด๎วยวิธีการทางกายภาพ เชํน การใช๎เครื่องตีน้าเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชใน
คูคลอง เป็ นต๎น ทางชีวภาพ ได๎แกํ การใช๎น้าหมักชีว ภาพจากโครงการโรงผลิ ตน้าหมักชีว ภาพและปุ๋ยน้าชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และการจัดการทางสังคม ได๎แกํ โครงการจิตอาสาตํางๆ และการประสานความรํวมมือ
กับหนํวยงานตํางๆ เพื่อให๎เกิดมีสํวนรํวมในการดูแลทรัพยากรน้าในมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่อง
4. โครงการการจั ดการขยะรีไซเคิล ครบวงจร เพื่ อเป็นการบริห ารจัดการขยะครบวงจร ทาให๎ล ด
ปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถนากลับมาใช๎ใหมํได๎ โดยสํวนหนึ่งจะมีการติดตั้งกลํองฝึกคัดแยกขยะ รีไซเคิล
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให๎กับนิสิต และบุคลากร ให๎มีการคัดแยกขยะทาให๎ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
ได๎ดีมากยิ่งขึ้น
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5. โครงการโรงผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพื่อเป็นการลดปริมาณ
ขยะประเภทขยะสด โดยนามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทาน้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้าชีวภาพ โดยนาการนาน้าหมัก
ชีวภาพมาใช๎ในการบาบัดน้าเสียบริเวณคูคลองตํางๆ ในโครงการคลองสวยน้าใส สํวนกากที่เหลือจากการหมักนาไปฝัง
กลบในโครงการกลํองคอนกรีตกาจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ทาเป็นปุ๋ย สาหรับใช๎ในบารุงรักษาปลูกต๎นไม๎
ตํอไป
6. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่งเดิมมีการ
นาเศษกิ่งไม๎และใบไม๎ด๎วยการฝังกลบ ปัจจุบันมีการนาเศษกิ่งไม๎ยํอยและเศษใบไม๎ทาเป็นปุ๋ยใช๎สาหรับ การบารุงรักษา
ต๎นไม๎ในบริเวณสวนตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึง่ เป็นการใช๎วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
7. โครงการสํงเสริมการใช๎รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน เป็นโครงการสํงเสริมให๎นิสิต บุ คลากร
และบุคคลภายนอก ให๎ใช๎บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให๎บริการอาคารจอดรถตามประตูตํางๆ เพื่อเป็น
การลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช๎รถยนต๑สํวนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑มาใช๎บริการรถ
สาธารณะแทน
8. โครงการสถานีผลิตแก๏สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะประเภท
เศษอาหารหลังร๎าน และเป็นแหลํงให๎ความรู๎และแหลํงวิจัยให๎กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงานทดแทน
การใช๎ประโยชน๑ของปุ๋ยน้าที่ได๎จากโครงการฯ
กลําวโดยสรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎ดาเนินการโครงการแก๎ไขปัญหาโลกร๎อนและลด
มลพิษ จ านวน 8 โครงการ ดังที่กลํ าวมาข๎างต๎น นอกจากนั้น ยังมีการให๎ บริการทางวิช าการ เกี่ยวกับให๎ นิสิ ต
บุคลากร และผู๎ส นใจมาศึกษาดูงาน และมีผลการดาเนินงานที่กํอให๎ เกิดประโยชน๑และประหยัดคําใช๎จํายให๎ กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ดังนี้

1. งานบริการทางวิชาการ มีการบริการทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากร นิสิต และผู๎สนใจเข๎าศึกษาดูงาน

ศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ทั้งหนํวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และตํางประเทศ ดังนี้
วัน เดือน ปี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ผู้เข้า
ศึกษาดูงาน

จานวน
(คน)

หน่วยงาน

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 55 - สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- สถานีผลิตแก๏สชีวภาพ มก.
- คลองสวยน้าใส มก.
- ผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับครัวเรือน
19 ธ.ค. 55 - สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- ผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับครัวเรือน
1 พ.ค. 56 - สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร

นักศึกษา/
นักเรียน

ชุมนุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มก.

100

นิสิต

ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

13

นิสิต

นิสิตเรียนวิชาพุทธศาสนากับ
สิ่งแวดล๎อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
รวม

17
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130

วัน เดือน ปี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

2. หน่วยงานภายในประเทศ
11 ต.ค. 55 - สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- คลองสวยน้าใส มก.
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- สํงเสริมการใช๎รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- สถานีแก๏สชีวภาพ มก.
- ระบบบาบัดน้าเสียสํวนกลาง มก.
11 ธ.ค. 55 - สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- คลองสวยน้าใส มก.
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- สํงเสริมการใช๎รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- สถานีแก๏สชีวภาพ มก.
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
22 ม.ค. 56 - ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- สถานีแก๏สชีวภาพ มก.
- ผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับครัวเรือน
- สถานีแก๏สชีวภาพ มก.
9 เม.ย. 56
6 ส.ค. 56

- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.

15 ส.ค. 56

- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- คลองสวยน้าใส มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร

30 ส.ค. 56

19 พ.ย.55

4 ธ.ค. 55
28 พ.ค. 56

3. หน่วยงานต่างประเทศ
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก
- สถานีผลิตแก๏สชีวภาพ
- คลองสวยน้าใส มก.
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- สถานีผลิตแก๏สชีวภาพ มก.
- คลองสวยน้าใส มก.
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.

ผู้เข้า
ศึกษาดูงาน
อาจารย๑/
นิสิต (ป.โท)

จานวน
(คน)

หน่วยงาน
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อม
และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8

อาจารย๑/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย๑/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อาจารย๑/
นักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4

อนุกรรมาธิการพลังงาน
วุฒิสภา

วุฒิสภา

3

อาจารย๑/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง

10

คณะ
ผู๎บริหาร/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

35

รวม

150

เจ๎าหน๎าที่

ผู๎เข๎าอบรมจากรัฐบาล
ประเทศภูฏาน

9

ผู๎บริหาร

Universiti Teknologi
Malaysia (UTM)

4

คณะผู๎บริหาร
ด๎านพลังงาน
ทดแทน

ประเทศหมูํเกาะแปซิฟิกใต๎

8

รวม

21
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ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มก. นานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นิสิต ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

นิสิต วิชาพุทธศาสนากับสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

ภายในประเทศ

คณะผู๎บริหาร และผู๎แทนจากทุกภาคสํวนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

คณะอาจารย๑และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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คณะผู๎บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง

คณะผู๎บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานต่างประเทศ

คณะผู๎เข๎าอบรมจากรัฐบาลประเทศภูฏาน

คณะผู๎บริหารด๎านพลังงานทดแทนจากประเทศหมูํเกาะแปซิฟิกใต๎
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2. ผลการดาเนินงานของโครงการ สืบเนื่องจากการบริหารจัดการและดาเนินการในโครงการ
วิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ทั้ง 8 โครงการ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการ/
1. สถานีผลิตน้ามันไบโอดีเซล มก.
1.1 วัตถุดิบในการผลิต (น้ามันพืชใช๎แล๎ว)
1.2 จํายแลกเปลี่ยน 50%
2. การใช๎รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน
2.1 รถโดยสารสวัสดิการ(รถราง) 24 คัน
2.2 รถสํวนกลาง (รถอีแต๐น 4 คัน)
3. จักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY
COMMUNITY
4. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
4.1 ขยะรวมจาก 43 จุดเก็บ
4.2 ขยะรีไซเคิล

ผูร้ ับผิดชอบ
พรณรงค๑ รุํงกรุด
งานยานพาหนะ

จานวน (คน)
ผู้ศกึ ษาดูงาน
276

วรชิต สุวรรณประสาท
งานยานพาหนะ

88

ประเพลิน เกษมโอภาส
งานรักษาความปลอดภัย

0

สมเจตน๑ จักษุรัตน๑
งานสวนและรักษาความสะอาด

ผลการดาเนินงาน
ผลิตไบโอดีเซล 7,140 ลิตร
5,178 ลิตร
460 ลิตร
ใช๎น้ามันไบโอดีเซล 3,230 ลิตร
- รถรางสวัสดิการ 1,216 ลิตร
- รถอีแต๐น 2,014 ลิตร
จานวนผู๎ใช๎บริการยืมรถจักรยาน 0
ครั้ง (จักรยานชารุดหมด)

273
จานวน 2,733,070 กิโลกรัม
จานวน 17,980.50 กิโลกรัม คือ
-กระดาษ 10,790.10 กก.
- พลาสติก 4,287.80 กก.
- โลหะ
800.60 กก.
- ขวดแก๎ว 2,065.00 กก.

5. โรงผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับ
มานพ ชีวะเจริญ
123
งานสวนและรั
ก
ษาความสะอาด
ครัวเรือนจากขยะสด
5.1 วัตถุดิบที่ใช๎ (ขยะสด อาทิ เศษผัก ผลไม๎)
300 กิโลกรัม
5.2 น้าหมักชีวภาพ EM, พด.6
2,400 ลิตร
6. ปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
วราคม ยิ้มน๎อย
211
วัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต (ใบไม๎ เศษหญ๎า,ฟาง) งานสวนและรักษาความสะอาด
ปุ๋ยหมักที่ได๎ 125,840 กิโลกรัม
7. คลองสวยน้าใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ประพันธ๑ บุญโปรํง
198
งานสวนและรักษาความสะอาด
7.1 ใช๎น้าหมักชีวภาพ พด.๖ บาบัดน้าเสีย
2,400 ลิตร
7.2 ใช๎เครื่องเติมอากาศ
13 เครื่อง
7.3 ทาแพปลูกไม๎น้า
8 แพ
7.4 ติดตั้งน้าพุ
1 จุด
8.สถานีผลิตแก๏สชีวภาพ
มยุรี เมืองมุงคุณ
202
8.1 เศษอาหารที่ใช๎ในการผลิต(เปลือกผลไม๎) งานรักษาความปลอดภัย
20,740 กิโลกรัม
8.2 ปุ๋ยน้าที่ได๎จากการหมัก
19,600 ลิตร
8.3 ปริมาณแก๏สที่ใช๎ประโยชน๑
3.5370 ลูกบาศก๑ลิตร
* ผู๎รวบรวมข๎อมูล
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข (งานสวนและรักษาความสะอาด) นางสาวศิรดา ธีรนิพัทธ๑ (งานสวนและรักษาความสะอาด)
** ข๎อมูลเพิม่ เติม โทร 02-9428981-5 เบอร๑ภายใน 1574 ตํอ 767

3. ผลการประเมินการศึกษาดูงาน ตามที่มีบริการทางวิชาการ โดยมีนิสิต บุคลากร และผู๎สนใจศึกษา

ดูงานในโครงการโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS จานวน 301 คน สามารถเก็บแบบสอบถามได๎
186 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.79
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว
1.1 ข๎อมูลความสนใจของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในโครงการตําง ๆ ภายใต๎โครงการวิทยาเขตสีเขียว
ปรากฏผลดังตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 แสดงจานวนและคําร๎อยละความสนใจในโครงการตํางๆ
N=186
โครงการ*
1. โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
2. โครงการจักรยาน มก. (KU-BIKE)
3. โครงการคลองสวยน้าใส
4. โครงการผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๏สชีวภาพระดับ
ครัวเรือนจากขยะสด
5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย
6. โครงการสํงเสริมการใช๎รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน
7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
8. โครงการสถานีแก๏สชีวภาพ มก.

ความสนใจ
จานวน
147
70
87
82

ร้อยละ
79.00
37.60
46.80
44.10

82
70
112
87

44.10
37.60
60.20
46.80

* ตอบได๎มากกวํา 1 โครงการ
จากตารางที่ 1-1 พบวําผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํวนใหญํมีความสนใจในโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากที่สุด รองลงมาคือโครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร คิดเป็นร๎อยละ 79.00
และ 60.00 ตามลาดับ และโครงการที่ได๎รับความสนใจน๎อยสุด คือโครงการจักรยานและโครงการการใช๎รถ
สาธารณะเพื่อการอนุรักษ๑พลังงาน มก.คิดเป็นร๎อยละ 37.60
1.2 เพศ
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 แสดงจานวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านเพศ
เพศ
จานวน
เพศชาย
66
เพศหญิง
120
รวม
186

ร้อยละ
35.50
64.50
100.00

จากตารางที่ 1-2 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํ วนใหญํเป็นหญิงมี จานวน 120 คน คิดเป็นร๎ อยละ 64.50
เป็นเพศชาย จานวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.50
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1.3 อายุ
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอายุ ปรากฏผลดังตารางที่1-3
ตารางที่ 1-3 แสดงจานวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากวํา 20 ปี
104
21-30 ปี
28
31-40 ปี
32
41-50 ปี
8
51-60 ปี
13
มากกวํา 60 ปี
1
รวม
186

ร้อยละ
55.90
15.10
17.20
4.30
7.00
0.50
100.00

จากตารางที่ 1-3 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํวนใหญํมีอายุต่ากวํา 20 ปี จานวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ
55.90 รองลงมาอยูํในชํวงอายุ 31-40 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.20
1.4 อาชีพ
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอาชีพ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-4 แสดงจานวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านอาชีพ
อาชีพ
จานวน
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน
107
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76
อาจารย๑/ธุรกิจสํวนตัว
3
รวม
186

ร้อยละ
57.50
40.90
1.60
100.00

จากตารางที่ 1-4 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํวนใหญํมีอาชีพเป็นนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน จานวน 107 คน
คิดเป็นร๎อยละ 57.50 รองลงมา เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.90 และอาชีพอาจารย๑/
ธุรกิจสํวนตัว จานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.6
1.5 ระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านระดับการศึกษาปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1-5
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ตารางที่ 1-5 แสดงจานวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
มัธยมศึกษา
107
57.50
ปวช. หรือ ปวส.
2
1.10
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
74
39.80
ปริญญาเอก
3
1.60
รวม
186
100.00
จากตารางที่ 1-5 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงาน สํวนใหญํมีระดับการศึกษาอยูํชํวงมัธยมศึกษา จานวน 107 คน
คิดเป็นร๎อยละ 57.50 รองลงมาอยูํในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท จานวน 74 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.80 และระดับ
การศึกษาของผู๎เข๎าศึกษาดูงานปริญญาเอก และ ปวช. หรือ ปวส. มีจานวนใกล๎เคียงกัน จานวน 3 คน และ 2 คน คิดเป็น ร๎อย
ละ 1.60 และ 1.10 ตามลาดับ
1.6 การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการฯ
ปรากฏผลดังตารางที่ 1-6
ตารางที่ 1-6 แสดงจานวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการฯ
N=186
การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ*
จานวน
ร้อยละ
มีผู๎แนะนา
126
67.70
วิทยุหรือโทรทัศน๑
8
4.30
อินเทอร๑เน็ต
67
36.00
สื่อหรือสิ่งพิมพ๑
15
8.10
จากแหลํงอื่นๆ
22
11.80
* ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ
จากตารางที่ 1-6 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงาน สํวนใหญํทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการฯ โดยผํานทางผู๎แนะนา
จานวน 126 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.70 รองลงมาทราบข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการฯ จากทางอินเทอร๑เน็ต จานวน 67
คน คิ ดเป็ นร๎ อยละ 36.00 สํ วนการทราบข๎ อมู ลประชาสั มพั นธ๑ โครงการฯ จากแหลํ งอื่ นๆ อาทิ เชํ น การเข๎ าคํ าย
จากหนํวยงาน จานวน 22 คน และสื่อหรือสิ่งพิมพ๑ 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.8 และ 8.10 ตามลาดับ น๎อยสุดเป็นทราบ
ข๎อมูลประชาสัมพันธ๑โครงการฯ ทางวิทยุหรือโทรทัศน๑ จานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.30
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1.7 การนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากับบุคคลหรือองค์กร
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านการนาความรู๎ที่ได๎ไปแนะนากับบุคคล
หรือองค๑กร ปรากฏผลดังตารางที่ 1-7
ตารางที่ 1-7 แสดงจานวน และคําร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในด๎านการนาความรู๎ที่ได๎ไปแนะนากับบุคคล
หรือองค๑กร
N=186
นาความรู๎ที่ได๎ไปแนะนา*

จานวน

ร๎อยละ

นักเรียน/นิสิต

88

47.30

เพื่อน

77

41.40

ญาติ พี่น๎อง

72

38.70

ชุมชน

37

19.90

เกษตรกร

16

8.60

อื่นๆ

27

14.50

* ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ
จากตารางที่ 1-7 พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงาน สํวนใหญํจะนาความรู๎ที่ได๎ไปแนะนาตํอโดยมีกลุํมเปูาหมายมากที่สุด
คือกลุํ ม นั กเรี ยน/นิสิ ต มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.30 รองลงมากลุํมเปูาหมายใกล๎เคียงกัน คือ กลุํ มเพื่อน
จานวน 77 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.40 และญาติพี่น๎อง 72 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.70 ตามลาดับ
2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
ตารางที่ 2-1 แสดงจานวนและคําร๎อยละของผู๎เข๎าศึกษาดูงานจาแนกตามระดับความพึงพอใจ
N=186
ประเด็นคาถาม
1. กํอนเข๎าศึกษาดูงานทํานมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน
2. เนือ้ หาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความ
เหมาะสม
3. การถํายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร
4. ทํานได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน
5. ทํานคาดวําจะนาความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ประโยชน๑ได๎
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน
7. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ๑เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อม
8.ความเหมาะสมของการให๎บริการและคอยอานวยความสะดวก
ของเจ๎าหน๎าที่
9. ภาพรวมของโครงการทั้งหมดในการศึกษาดูงาน

มากที่สดุ
14
(7.53)
57
(30.65)
71
(38.17)
54
(29.03)
61
(32.80)
50
(26.88)
75
(40.32)
91
(48.92)

มาก
59
(31.72)
116
(62.37)
103
(55.38)
117
(62.90)
104
(55.91)
96
(51.61)
91
(48.92)
81
(43.55)

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
83
(44.62)
11
(5.91)
12
(6.45)
15
(8.06)
20
(10.75)
34
(18.28)
20
(10.75)
14
(7.53)

86
(46.24)

88
(47.31)

12
(6.45)

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

น้อย
27
(14.52)
2
(1.08)
0
(0)
0
(0)
1
(0.54)
6
(3.23)
0
(0)
0
(0)

น้อยที่สดุ
3
(1.61)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)

0
(0)
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จากตารางที่ 2-1 แสดงจานวนและคําร๎อยละของผู๎เข๎าศึกษาดูงานจาแนกตามระดับความพึงพอใจ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับ
ชุมชนกํอนเข๎าศึกษาดูงาน อยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 44.62 สํวนเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมี
ความเหมาะสม อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 62.37 ความพึงพอใจผู๎เข๎าศึกษาดูงานในเรื่อง การถํายทอดเนื้อหาและ
การบรรยายของวิทยากร อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 55.38 และมีความพึงพอใจในเรื่องได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 62.90 ความพึงพอใจผู๎เข๎า
ศึกษาดูงานในเรื่องการนาความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ประโยชน๑ได๎ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 55.91 และความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน คิดเป็นร๎อยละ 51.61 ตามลาดับ สํวนความเหมาะสมการจัดเตรียม
สถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมมีความพึงพอใจในเรื่องดังกลําว อยูํในระดับมาก
คิดเป็นร๎อยละ 48.92 สาหรับความเหมาะสมของการให๎บริการและคอยอานวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่ อยูํใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 48.92 และความพึงพอใจของผู๎เข๎าศึกษาดูงานในภาพรวมทั้งหมด อยูํในระดับมาก
คิดเป็นร๎อยละ 47.31
ตารางที่ 2-2 แสดงคําเฉลี่ย ( X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ
X

S.D.

N=186
ระดับความพึงพอใจ

1. กํอนเข๎าศึกษาดูงานทํานมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิง่ แวดล๎อมระดับชุมชน

3.29

0.865

ปานกลาง

2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความเหมาะสม

4.23

0.600

มากที่สุด

3. การถํายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร

4.32

0.590

มากที่สุด

4. ทํานได๎รบั ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล๎อมระดับชุมชน
5. ทํานคาดวําจะนาความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ประโยชน๑ได๎

4.20

0.574

มาก

4.20

0.644

มาก

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน

4.02

0.764

มาก

7. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ๑เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อม
8. ความเหมาะสมของการให๎บริการและคอยอานวยความ
สะดวกของเจ๎าหน๎าที่
9. ภาพรวมของโครงการทั้งหมดในการศึกษาดูงาน

4.30

0.652

มากที่สุด

4.40

0.629

มากที่สุด

4.40
4.15

0.609
0.659

มากที่สุด
มาก

ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู๎เข๎าศึกษาดูงานเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎เข๎าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 5 ประเด็น ได๎แกํเรื่องความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมดของผู๎เข๎าศึกษาดูงาน และความเหมาะสมของ
การให๎บริการและคอยอานวยความสะดวกของเจ๎าหน๎าที่มีคําเฉลี่ย เทํากัน โดยมีคําเฉลี่ยมากที่สุด 4.40 รองลงมาจะ
เป็นในเรื่องการถํายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากรและความเหมาะสมด๎านการจัดเตรียมสถานที่และการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ โดยมีคําเฉลี่ย 4.32 และ 4.30 ตามลาดับ สํวนความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาการบรรยาย
และเอกสารประกอบ มีคําเฉลี่ย 4.23 ผู๎เข๎าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ประเด็น ได๎แกํ ในเรื่อง
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อมระดับชุมชนของผู๎เข๎าศึกษาดูงานที่ได๎รับ และ การนา
ความรู๎ที่ได๎ไปปรับใช๎ประโยชน๑ มีคําเฉลี่ยเทํากันคือ 4.20 สํวนประเด็นในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การศึกษาดูงาน มีคําเฉลี่ย 4.02

รางวัลโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
การจัดอันดับ UI GreenMetric 2012
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎รํวมโครงการจัดอันดับ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จัดอันดับโดย University of Indonesia โดยเกณฑ๑การจัดอันดับได๎รับการกาหนด
ขึ้นอยูํกับข๎อมูลที่ได๎รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุํงมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุํงมั่นในการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเชํนการจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน, การจัดการการใช๎พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช๎ทรัพยากรน้า, การ
จัดการระบบการขนสํ งภายใน และการให๎ การศึกษาด๎านสิ่ งแวดล๎ อม โดย UI GreenMetric มีแนวทางวํา
มหาวิทยาลัยชั้นนาที่จะผลิตผู๎นาประเทศรุํนใหมํในอนาคต จะต๎องรับผิดชอบด๎านสิ่งแวดล๎อมในด๎านตํางๆ ดังนั้นหวัง
วําผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีสํวนชํวยให๎สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด๎านตํางๆให๎ควบคูํกับการรักษา
สิ่ ง แวดล๎ อ มอยํ า งยั่ ง ยื น และจะชํ ว ยเปลี่ ย นการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู๎ ค นให๎ มี สํ ว นรํ ว มในการใช๎ พ ลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติได๎อยํางรู๎คุณคํา
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) ปี 2012 โดย UI จัดอันดับมหาวิทยาลัย
ด๎านการอนุรักษ๑พลังงานและสิ่งแวดล๎อมเกณฑ๑การจัดอันดับ ดังนี้
1. Green Statistic : พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย การจั ดการสิ่งแวดล๎อม หลักสูตร การวิจัย การใช๎
พลังงานตํอปี
2. Energy and climate change : กิจกรรมที่ชํวยลดพลังงาน ใช๎งานทดแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. Waste : การจัดการขยะและระบบน้าทิ้ง
4. Water : การอนุรักษ๑การใช๎น้า และการกักเก็บน้า
5. Transportation : การลดใช๎พาหนะยานยนต๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ติดอันดับที่ 44 ของมหาวิทยาลัยโลก และอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย อ๎างอิง: http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking-2012

โครงการ “ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ.2556”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎สํงโครงการ “สถานีผลิตน้ามันไบโอดีเซล เข๎ารํวมโครงการ “ประกวด
ผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ.2556” และจาก
การประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน ปี 2556
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ ได๎ รั บรางวั ล ดี ม าก ประเภท
สถาบันการศึกษา จัดโดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
รํวมกับ กระทรวงพลังงาน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ การไฟฟูาสํวนภูมิภาค และ การไฟฟูา
ฝุ า ยผลิ ต แหํ ง ประเทศไทย ในการนี้ ดร.อนุ ชั ย รามวรั ง กู ร
ผู๎ ชํ ว ยรองอธิ ก ารบดี ฝุ า ยกิ จ การนิ สิ ต และพั ฒ นากายภาพ
เป็ น ผู๎ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ฯ รั บ โลํ เ กี ย รติ ย ศ พร๎ อ มเงิ น รางวั ล
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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จ านวน 10,000 บาท เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2556 ณ ห๎ อ งประชุ ม รั ฐ สภา อาคารรั ฐ สภา 1 เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ยังได๎รับโลํเกียรติยศจากวุฒิสภา ในฐานะเป็นเจ๎าภาพรํวมใน
การจัดโครงการฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ
“เกษตรศาสตร๑ป ราดเปรื่อ ง รุํ นที่ 12” พร๎ อมทั้ งมี การมอบโลํ แ ละประกาศ
เกียรติคุณให๎บุคลากร นิสิต ผู๎นาชื่อเสียงมาสูํมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2556 ณ ห๎องโถง อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
บางเขน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให๎ผู๎บริหาร บุคลากร
นิสิต มีสํวนรํวมเพื่อสืบสาน อนุรักษ๑ ฟื้นฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทย นอกจากนั้นยังให๎บุคลากรเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสืบสาน อนุรักษ๑ ฟื้นฟูเอกลักษณ๑ความเป็นไทยในโครงการและกิจกรรมตําง ๆ

กิจกรรมของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่จดั เอง
1. โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ณ แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎กาหนดให๎มี “วันพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ ครั้งที่ 8” ณ พื้นที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย๑ที่ 2 มิถุนายน 2556 เพื่อรํวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘6 พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕6 และเพื่อสํงเสริมความสามัคคี สร๎าง
จิ ตส านึ กของบุ คลากร และนิ สิ ต ในการที่จ ะพั ฒ นาและปลู กต๎น ไม๎รํว มกันในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร๑
รับผิดชอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไรํ ให๎มีความรํมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ ที่ดี โดยได๎ดาเนินการ
จั ด เตรี ย มสถานที่ ตั ด หญ๎ า เก็ บ ขยะ ท าความสะอาดพื้ น ที่ บ ริ เ วณแปลงปลู ก ต๎ น ไม๎ บ ริ เ ว ณพื้ น ที่ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑รับผิดชอบ ตัดแตํงกิ่งไม๎ จัดเตรียมดินปลูกต๎นไม๎ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ เพื่อต๎นไม๎เพิ่มเติม
คือ ปลูกต๎นยางนา จานวน 50 ต๎น มีผู๎ บริหาร นิสิต และบุคลากร เข๎ารํวม จานวน 98 คน มีคําใช๎จําย เป็นเงิน
50,372 บาท
ผู๎บริหาร นิสิต และบุคลากร
สักการะพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน๑ และเยี่ยมชมสถานที่ภายในบริเวณพุทธมณฑล

ผู๎บริหาร นิสิต และบุคลากร
รํวมพัฒนาและปลูกต๎นไม๎ ณ แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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2. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2556 วันที่ 29 มิถุนายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน เพื่อรํวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อเป็นการเสริมสร๎างความสามัคคี และ
สร๎างจิ ตสานึ กรํวมกันให๎กับนิสิต บุคลากร และทุกหนํว ยงานรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให๎ มีความ
สะอาด เกิดความรํมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี กิจกรรมประกอบด๎วย นิสิตและคณะ ผู๎บริหารรํวม
ปลูกต๎น แปรงล๎างขวด ไคร๎ย๎อย พิกุล จานวน 17 ต๎น ณ บริเวณพื้นที่สานักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรมการเกษตร และ
ปลูกต๎นนนทรีประจารุํน KU 73 จานวน 1 ต๎น ณ บริเวณสวนอาคารศูนย๑เรียนรวม 3 และรํว มพัฒนาพื้นที่
สํวนกลาง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ใช๎ งบประมาณเป็นเงิน 305,970 บาท มีผู๎ เข๎ารํวมพัฒนาพื้นที่
สํวนกลาง จานวน 1,552 คน ประกอบด๎วย ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 22 คน บุคลากรกองยานพาหนะฯ
จ านวน 429 คน นิ สิ ต คณะตํ า ง ๆ จ านวน 910 คน เจ๎ า ของรถจั ก รยานยนต๑ รั บ จ๎ า งภายใ นมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร๑ จานวน 128 คน และบุคลากรจากหนํวยราชการภายนอก จานวน 63 คน

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

44

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

45

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให๎บุคลากร ได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน ตลอดจนได๎
พัฒนาศักยภาพด๎านทักษะและเทคนิคในการให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน
114,157.50 บาท มีบุคลากรเข๎ารํวม จานวน
คน

4. โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ วันที่ ๒๖ กันยายน 2556 ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ ญศิริ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให๎บุคลากร
ทุก คนรํ ว มท าบุ ญ เนื่ องในวั น เกษี ย ณอายุ ร าชการ และรั บ ความรู๎ เ กี่ย วกับ คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมการให๎ บริ ก าร
ตลอดจนเป็นการแสดงมุทิตาจิตแกํผู๎เกษียณอายุราชการ และเพื่อให๎บุคลากรได๎มีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บริหารและ
ผู๎ปฏิบัติงาน ใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน 79,350 บาท มีบุคลากรเข๎ารํวม จานวน
คน
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กิจกรรมส่วนกลางกองยานพาหนะ อาคารและสถานทีส่ ่งบุคลากรเข้าร่วมงานและสนับสนุนการจัดงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การจัดดอกไม๎ การจัดสวน
ตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับตกแตํงสถานที่บริเวณพิธี การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สํวนกลาง
และอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบารุงรักษาอาคารพิธี การติดตั้งและซํอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑ การจัดทาปูายประชาสัมพันธ๑ การให๎บริการยานพาหนะกับฝุายตําง ๆ การ
ให๎บริการใช๎ห๎องประชุม อาคารจอดรถ และงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย นอกจากนั้น ยังได๎จัดสํงบุคลากรเข๎ารํวม
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนํวยงานสํวนกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด๎วย
๑. งานถวายผ้ากฐินพระราชทานประจาปี ๒๕๕๕ เพื่อให๎บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู๎มีจิตศรัทธาได๎
มีสํ ว นรํ ว ม โดยเสด็ จ พระราชกุศ ลถวายแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎ าอยูํหั ว ฯ ณ วั ดอุดมธานี อ าเภอเมือง จังหวั ด
นครนายก และมีบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย
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๒. งานวั น ที่ ร ะลึ ก นนทรี ท รงปลู ก ดนตรี ท รงโปรด สื บ สานวั น ทรงดนตรี ประจ าปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑จัดกิจกรรมเพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุด
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
สื บ สานวัน ทรงดนตรี และถวายพระพรแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหั ว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา วันที่ 5 ธัน วาคม 2555 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร๎องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสดุดี
พระเกียรติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จงาน “วันที่ระลึกนนทรี
ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ” ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ โอกาสนี้พระองค๑ทรงทอดพระเนตร
นิทรรศการ “สืบสานวันทรงดนตรี” จากนั้นทรงเป็นประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ทรงกลําวคาราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร๑สํวนพระองค๑ และ เสด็จทรงดนตรี “กูํเจิง”
รํวมกับวงดุริยางค๑ราชนาวี
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4. พิธี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
คณะผู๎บริหาร บุคลากร นิสิตรํวมใจถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย๑ปฏิญาณ เพื่อเป็นข๎าราชการที่ดี และพลังของ
แผํ น ดิ น เพื่ อ ถวายเป็ น ราชสั กการะราชสดุ ดี แดํ พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ าอยูํ หั ว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๕ และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ร งมี ตํ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑และปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต๑นานับปการ ณ ห๎องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ
๕๐ ปี

๕.งานขอบคุณบุคลากร ประจาปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดกิจกรรมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับ
ปีใหมํ เป็นการขอบคุณบุคลากรที่ได๎รํวมแรงรํวมใจกันปฏิบัติงานเพื่อองค๑กร เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวําง
ผู๎บริหารและบุคลากร กิจกรรมตํางๆ ประกอบด๎วย ภาคเช้า: พิธีทาบุญตักบาตรอาหารแห๎งแดํพระสงฆ๑ บริเวณรอบ
สระน้าหน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ภาคบ่าย: การแขํงขันกีฬาสีบุคลากร ภายในวิทยาเขตบางเขน “KU Sport Day :
เกษตรศาสตร๑กลมเกลียว” บริเวณอาคารยิมเนเซียม สานักการกีฬา ภาคค่า: รํวมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ณ บริเวณ
รอบสระน้าด๎านหน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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6. พิธีทาบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๕๖ ณ อาคารพุทธเกษตร เป็นกิจกรรมทาบุญบาเพ็ญ
กุศล เนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู๎บริหาร นิสิต บุคลากร นิสิต รํวมทาบุญถวายภัตตาหารและ
ถวายสังฆทานแดํพระสงฆ๑

7. พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีคณะผู๎บริหาร นิสิต บุคลากร รํวมใจถวายพระพรชัยมงคล ณ ห๎องประชุม
สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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8. ประเพณี สงกรานต์ ใ นรั้ วนนทรี ประจาปี ๒๕๕๖ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ จัดงานสื บสาน
ประเพณีสงกรานต๑ในรั้วนนทรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต๑ หรือวันปีใหมํไทย กิจกรรมประกอบด๎วย พิธีแหํ
อัญเชิญพระพุทธชินสีห๑ พระประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ อัญเชิญพระพุทธชินสีห๑ ไว๎ ณ ปะราพิธี บริเวณเสาธง
หน๎าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี เพื่อให๎ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย๑ บุคลากร นิสิต และประชาชน ได๎รํวมกันสรงน้า
พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต๎อนรับปีใหมํไทย พิธีทาบุญถวายภัตตาหารเพลแดํพระภิกษุสงฆ๑ และพิธีรดน้าขอพร
บูรพาจารย๑อาวุโส

9. พิธีทาบุญบาเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๖ เป็นกิจกรรมทาบุญกุศลเนื่องใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู๎บริหาร นิสิต บุคลากร นิสิต รํวมทาบุญถวายภัตตาหารและถวายสังฆทาน
แดํพระสงฆ๑

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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10. งานวันราลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จทรง
หว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบทอดเจตนารมณ๑ของพระมหากษัตริย๑ไทย
ที่ทรงตระหนักถึงความสาคัญของการสํงเสริมอาชีพเกษตรกรรม ณ ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

11. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 56 ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เพื่ อ น๎ อ มร าลึ ก ถึ ง พระกรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงบ าเพ็ ญ พระกรณี ย กิ จ เพื่ อ พสกนิ ก รไทย และแสดงความส านึ ก ใน
พระกรุณาธิคุณที่ทรงมีตํอนิสิต คณาจารย๑และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ทั้งปวง ณ ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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12. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้า ยวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบาเพ็ญพระราช
กรณีย กิ จ เพื่ อ พสกนิ ก รไทย และแสดงความส านึก ในพระมหากรุ ณาธิ คุณ ที่ ทรงมี ตํ อนิ สิ ต คณาจารย๑ และชาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ณ ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

13. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม
2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อน๎อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบาเพ็ญพระกรณียกิจ
เพื่ อ พสกนิ ก รไท ย และแสดงคว ามส านึ ก ในพร ะกรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท ร งมี ตํ อ นิ สิ ต คณา จารย๑ และช า ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ทั้งปวง ณ ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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14.งานนนทรีสีทอง ประจาปี ๒๕๕๖ (๒๐ กันยายน ๒๕๕๖) ณ ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี เป็นจัดกิจกรรมประจาปี เพื่อมุทิตาจิต ให๎แกํผู๎เกษียณอายุราชการและผู๎ลาออกจากราชการ

๑๕. งานนิ ทรรศการตลาดนั ดหลั กสูต รอุด มศึก ษา ครั้ ง ที่ ๑๗ ประจ าปี ๒๕๕๕ โครงการ“เลือ ก
แนวทาง... วางอนาคต”ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพรํข๎อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เป็นการประชาสัมพันธ๑และแนะแนวการศึกษาให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได๎รู๎กฎและทราบรายละเอีย ด
เกี่ยวกับสาขาวิชาการเรียนการสอนของคณะวิชาตํางๆ เพื่อประโยชน๑ในการเลือกศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา

๑๖. งานเกษตรแฟร์ เ พื่ อ มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ ประจ าปี ๒๕๕๕ ณ บริ เ วณโดยรอบหอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค๑นาเงินรายได๎หลังหักคําใช๎จํายสมทบทุนมูล นิธิจุฬาภรณ๑ เพื่อไป
ชํวยเหลือรักษาผู๎ปุวยผู๎ยากไร๎ และเป็นทุนการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตําง ๆ เชํน ถุงยังชีพ ออก
หนํวยแพทย๑เคลื่อนที่ในพื้นที่เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดงานฯ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรม
ภายในงาน

๑๗.โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ เพื่อให๎นิสิตชั้นปี
สุดท๎ายได๎เตรียมความพร๎อมในการใช๎ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยภายหลังจบการศึกษา
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๑๘. งานเกษตรแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน สมเด็จ
พระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ เสด็จฯทรงเปิดงานวันเกษตรแหํงชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ “นวัตกรรม
งานวิจัย นาเกษตรไทยไปสากล” เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๑๙. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๖ ณ อนุสาวรีย๑สามบูรพาจารย๑ เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ครบรอบ ๗๐ ปี
แหํงการสถาปนา มหาวิทยาลัยฯ จึ งได๎จัดกิจกรรม เพื่อระลึ ก ถึงสามบูรพาจารย๑ผู๎รํวมกํอตั้งมหาวิทยาลั ยฯ โดยมี
กิจกรรมประกอบด๎วย ประกาศสดุดีเพื่อราลึกถึงคุณูปการของสามบูรพาจารย๑ พิธีวางพวงมาลาของคณะผู๎บริหาร
ครอบครัวสามบูรพาจารย๑ มูลนิธิ สมาคมนิสิตเกํา ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค๑การบริหาร องค๑การนิสิต และ
คณะ สานัก สถาบัน นิสิตเกํา ตลอดจนนิสิตปัจจุบัน หนํวยงาน คณะบุคคล นอกจากนี้ ยังมีพิธีรดน้าคาวระบูรพาจารย๑
อาวุโส การประชุมใหญํของสมาคมนิสิตเกํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานวันคืนสูํเหย๎า

๒๐. งานกาชาด ประจาปี ๒๕๕๖ “ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย รวมใจเพื่อสร้างสุขเพื่อ ปวงชน”
(๒๙ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๖) ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม๎า สนามหน๎าที่ทาการสานักพระราชวัง
(สนามเสือปุา) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดาเนินนอก งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่สภากาชาด
ไทยจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี มีการออกร๎านของหนํวยงานตําง ๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนกวํา ๒๐๐ หนํวยงาน โดย
เปิดโอกาสให๎หนํวยงานตําง ๆ ได๎จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม และกิจกรรมที่มีสํวนรํวมกับสภากาชาดไทย
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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รวมถึงการจัดกิจกรรมการจาหนํายสินค๎าอุปโภคและบริโภค การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจาหนํายสลากกาชาด
เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีการจาหนํายผลิตภัณฑ๑ในโครงการสํวนพระองค๑ และผลิตภัณฑ๑จากเหลํากาชาดจังหวัดทั้ง ๗๗
จังหวัด

๒๑. พิธีทาบุญบาเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕๖ เป็นกิจกรรมทาบุญบาเพ็ญ
ประโยชน๑ เนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู๎บริหาร นิสิต บุคลากร นิ สิต รํวมทาบุญถวายภัตตาหาร
และถวายสังฆทานแดํพระสงฆ๑

๒๒. โครงการก้ า วแรกสู่ บั ณ ฑิ ต ยุค ใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ณ อาคารจัก รพัน ธ๑ เพ็ ญ ศิ ริ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและต๎อนรับนิสิตใหมํ ในทุกวิทยาเขต ซึ่งนิสิตใหมํจะได๎ทาความรู๎จักกับ
อาจารย๑ เพื่อน ๆ และรุํนพี่ ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เพื่อให๎เกิดความประทับใจและภาคภูมิใจในการเป็นสํวนหนึ่ง
ของสถาบัน และรู๎จักการปรับตัวเพื่อใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัยอยํางมีความสุขและประสบผลสาเร็จ

๒๓. งาน“เพื่อ นพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ” ประจาปี ๒๕๕๖ ณ บริ เวณหอประชุ มมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน โดยพระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าโสมสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรง
เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อเผยแพรํกิจกรรมผลการดาเนินงานของ
มูลนิธิฯ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ ที่ผู๎ประสบภัยสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ในการดารงชีวิต
ประจ าวั น ได๎ ให๎ ป ระชาชนได๎ ท ราบ รวมทั้ ง เป็ น การหารายได๎ ส มทบเข๎ า มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ น พึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย เพื่อนาไปชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติตําง ๆ ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยที่ได๎รับผลกระทบ
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๒๔. พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ) ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
เป็นกิจกรรมที่นิสิตแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว๎ครูเป็นการแสดงตนวําขอเป็นศิษย๑ของทํานโดยตรง

๒๕. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑-๕ สิงหาคม ๒๕๕๖)
ณ อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎ สมเด็จพระเจ๎า
ลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค๑ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกํ
ผู๎สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ จานวน ๑๓,๓๒๘ คน

๒๖. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจาปี
๒๕๕๖ ภายใต๎หัวข๎อ “รํางกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ทางานอยํางมีความสุข” ณ ห๎องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปีเป็นกิจกรรมบุคลากรสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ รวมทุกวิทยาเขตเพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ การดารงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู๎หลักโภชนาการที่ถูกต๎องและอันตรายของ
ภาวะการเกิดโรคตําง ๆ และสามารถนาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสุขภาพตนเองได๎
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๒๗.งานนนทรี สี ท อง ประจ าปี ๒๕๕๖ (๒๐ กั น ยายน ๒๕๕๖) ณ ห๎ อ งประชุ ม สุ ธ รรม อารี กุ ล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี เป็นจัดกิจกรรมประจาปี เพื่อมุทิตาจิต ให๎แกํผู๎เกษียณอายุราชการและผู๎ลาออกจากราชการ

รายการดาเนินสนับสนุนงานพิธีการต่าง ๆ ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ที่
1 งานถวายผ๎ากฐินพระราชทานประจาปี ๒๕๕๕
2

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๑๗ ประจาปี ๒๕๕๕

3

7

งานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด
สืบสานวันทรงดนตรี ประจาปี ๒๕๕๕
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑
อัครราชกุมารี เสด็จงาน “วันที่ระลึกนนทรี
ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย๑ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข๎าราชการที่ดีและพลังของแผํนดิน
งานเกษตรแฟร๑เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ๑ ประจาปี
๒๕๕๕
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจาปี ๒๕๕๕

8

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

9

งานพิธีเปิดห๎องอํานหนังสือนิสิตและกิจกรรม
นิสิต

4
5
6

วันที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองกลาง

๒๑-22 พ.ย.
๒๕๕๕

-

กองบริการศึกษา มก. รํวมกับ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาฯ

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕

-

กองกลาง

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๕

-

กองกลาง

๓ ธ.ค. ๒๕๕๕

-

กองกลาง

๑-๙ ธ.ค. ๒๕๕๕

๖๕,๓๓๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕

-

กองกลาง

๑๖ ม.ค.๒๕๕๖

-

กองกิจการนิสิต

๙ พ.ย. ๒๕๕๕

๑๖ ม.ค. ๕๖
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ลาดับ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ที่
10 งานเกษตรแหํงชาติ ประจาปี ๒๕๕๖
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียส๑ ามบูรพาจารย๑
เนื่องในวันสถาปนา มก.
พิธีทาบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๕๖
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล๎ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
งานสืบสานประเพณีสงกรานต๑ในรัว้ นนทรี
ประจาปี ๒๕๕๖
งานกาชาด ประจาปี ๒๕๕๖ “ฉลอง ๑๒๐ ปี
สภากาชาดไทย รวมใจเพื่อสร๎างสุขเพื่อปวงชน”
พิธีทาบุญบาเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจาปี ๒๕๕๖
โครงการก๎าวแรกสูํบณ
ั ฑิตยุคใหมํ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันราลึกพระบาทสมเด็จพระปรมเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหวํานข๎าว
งาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร๑”
ประจาปี ๒๕๕๖

วันที่ดาเนินการ

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
๔,๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
มก.รํวมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑

๒ ก.พ.๒๕๕๖

-

กองกลาง

๒๕ ก.พ.๒๕๕๖

-

กองกลาง

๒ เม.ย.๒๕๕๖

-

กองกลาง

๓๑ ม.ค.-๙ ก.พ.
๒๕๕๖

๑๑ เม.ย.๒๕๕๖

-

กองกลาง

๒๙ มี.ค.-๖
เม.ย. ๒๕๕๖
๒๔ พ.ค.๒๕๕๖

-

กองกลาง

-

กองกลาง

๒๘-๓๑ พ.ค.
๒๕๕๖
๕ มิ.ย.๒๕๕๖

-

กองกิจการนิสิต

-

กองกลาง

๒๑-๓๐ มิ.ย.
๒๕๕๖

๕๘๗,๕๐๐
-

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
รํวมกับ มก.
กองกลาง

-

กองกิจการนิสิต
กองกลาง

๙๓๗,๘๖๒

กองกลาง

-

กองกลาง

-

กองการเจ๎าหน๎าที่

๕,๖๙๐,๖๙๔

กองกลาง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
๔ ก.ค.๒๕๕๖
วันคล๎ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ฯ
พิธีไหว๎ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔ ก.ค.๒๕๕๖
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล๎ายวัน
๒๖ ก.ค.๒๕๕๖
พระราชสมภพ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๑-๕ ส.ค.๒๕๕๖
๒๕๕๕
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
๙ ส.ค.๒๕๕๖
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวย ๑๓ ก.ย.๒๕๕๖
วิชาการ มก. ประจาปี ๒๕๕๖
งานนนทรีสีทอง ประจาปี ๒๕๕๖
๒๐ ก.ย.๒๕๕๖
รวม
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สนับสนุนการจัดงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการให๎บริการ อาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่
การตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับบริเวณงานพิธี การบริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และงานอื่น ๆ
ที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งหนํวยงานที่ขอความอนุเคราะห๑เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จําย โดยมีรายการดังนี้
ลาดับ
ที่

กิจกรรม/งานโครงการ

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

๑

งานโครงการอาหารนานาชาติ “KU
International Foods Fair 2012”
งานพิธีประสาทปริญญาวิทยาศาสตร๑ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเคมี) แกํ Prof.
Aaron Ciechanover
งานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
เรื่อง “Drying Beads International
Showcase : Seeing Believing”
(วิทยาการเม็ดดูดความชื้น)
งานโครงการอบรม “การเตรียมความพร๎อม
สาหรับการทางาน ครั้งที่ ๗”
โครงการเดินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒๑

คณะเศรษฐศาสตร๑

๑๑ ต.ค. ๕๕

ศูนย๑การศึกษา
นานาชาติ
กองวิเทศสัมพันธ๑

งานโครงการกีฬาสานสัมพันธ๑เพื่อนบ๎าน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ครั้งที่ ๒
งานโครงการแขํงขันกีฬาเพื่อสุขภาพของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
วิทยาเขตบางเขน ประจาปี ๒๕๕๕
งานโครงการสัมมนาทางวิชาการครูและ
อาจารย๑แนะแนวทั่วประเทศ เรื่อง
“ผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC)
ตํอระบบการศึกษาไทย
งานโครงการสํงเสริมความสามารถพิเศษ
ภาคฤดูร๎อน ปี ๒๕๕๖

อาคารยิมเนเซียม

๑0
๑1

๒
๓

๔
5
6
7
8

9

๑2
13

ห๎องสุธรรม อารีกุล
๑๙ ต.ค. ๕๕
ห๎องประชุม ๑, ๒, ๓
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ห๎องสุธรรม อารีกุล
๒๔ – ๒๕
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ต.ค. ๕๕

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว๎น
ยกเว๎น

กองวิเทศสัมพันธ๑

ยกเว้น

กองกลาง

ยกเว้น

คณะศึกษาศาสตร๑

ยกเว๎น

๒๒ ธ.ค. ๕๕

สานักการกีฬา

ยกเว๎น

อาคารยิมเนเซียม

๒๕ ธ.ค. ๕๕

สานักการกีฬา

ยกเว๎น

ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๗ ม.ค. ๕๖

งานประชาสัมพันธ๑
กองกลาง

ยกเว๎น

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๑๘ ม.ค. ๕๖

ยกเว๎น

งานแขํงขันเดินวิ่งการกุศล

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๑๙ ม.ค. ๕๖

งานจัดทาประชาคมเกษตรกลางบางเขน
วิพากษ๑ โครงการระบบทางดํวนขั้นที่ ๓ สาย
เหนือตอนที่ ๑
งานกิจกรรมงานแสดงพัฒนาการเด็ก
ประจาปี ๒๕๕๕
งานสถาปนาสานักคอมพิวเตอร๑ ครบรอบปี
ที่ ๒๘

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๒๔ ม.ค. ๕๖

โครงการสํงเสริม
ความสามารถพิเศษ
ภาคฤดูร๎อน
สหกรณ๑ออมทรัพย๑
มก.
กองกลาง

สานักพิพิธภัณฑ๑ฯ

๒๕ ม.ค. ๕๖

๑,๐๐๐

สานักบริการ
คอมพิวเตอร๑

๒๕ ม.ค. ๕๖

โรงเรียนอนุบาล
คหกรรมศาสตร๑
สานักบริการ
คอมพิวเตอร๑

ห๎องสุธรรม อารีกุล
๑๖ พ.ย. ๕๕
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ๑ ธ.ค. ๕๕

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

ยกเว๎น
ยกเว๎น

ยกเว๎น
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ลาดับ
ที่

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

กิจกรรม/งานโครงการ

สถานที่จัดงาน

งานโครงการแขํงขันยิงธนู “เกษตรศาสตร๑โอ ชมรมยิงธนู
เพํน ครั้งที่ ๑๔” ประจาปี ๒๕๕๖
งานประชุมใหญํสามัญประจาปี ๒๕๕๕
ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
งานพิธีเปิดประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ ๕๑ ห๎องสุธรรม อารีกุล
และ
ห๎องโถงชั้น ๑
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
งานสัมมนาวิชาการภายใต๎หัวข๎อเรื่อง
ห๎อง ๓๐๓
“Myanmar Golden Opportunities in อาคารศูนย๑เรียนรวม ๓
the Golden Lan for Thai SMEs”
งานพิธีมอบรางวัลผู๎ชนะการประกวดพืช
ห๎องกาพล อดุลย๑วิทย๑
การประกวดผลิตภัณฑ๑อตุ สาหกรรมเกษตร อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ประเภทอาหาร ในงานวันเกษตรแหํงชาติ
งานเสนอผลงานโครงการพัฒนาปรับปรุง
ห๎องสุธรรม อารีกุล
งานของสานักงานอธิการบดี
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
งาน “ทาบุญอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
ประจาปี ๒๕๕๖”
งานแถลงขําว “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ห๎องประชุม ๙ ชั้น ๒
ผลักดัน ๕ สาขา มุํงสูํภูมภิ าคเอเชีย”
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
งานเปิดศูนย๑การศึกษาไต๎หวัน “The
ศูนย๑การศึกษา
Taiwan Education Center (TEC)”
นานาชาติ
ชั้น ๒
งานโครงการวันปิดกิจกรรมนิสติ
อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
งานมหกรรม “ชุมชนไทย เข๎าใจเอดส๑”
ครั้งที่ ๑
งานสัมมนาทางวิชาการ หัวข๎อ
“รวยพลิกชีวิต ๓ แนวคิดการลงทุน”
งานเยี่ยมชมกิจการของ มก. เพื่อหารือกับ
คณะผู๎บริหารของ มก. เกี่ยวกับการพัฒนา
ความรํวมมือทางวิชาการระหวํางประเทศ
ไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
งาน “๙๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย๑ ดร.
อุทิศ นาคสวัสดิ์
งานวันคล๎ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสที่พระองค๑ทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๕๘ พระชันษา

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

๒๕ – ๒๗
ม.ค. ๕๖
๒๙ ม.ค. ๕๖

สนามรักบี้ฟตุ บอล

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว๎น

สหกรณ๑ออมทรัพย๑
มก.
กองบริการการศึกษา

๑,๐๐๐

๗ ก.พ. ๕๖

โครงการบัณฑิตศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

๕๐๐

๘ ก.พ. ๕๖

กองกลาง

ยกเว๎น

๑๒ ก.พ. ๕๖

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ

ยกเว๎น

๑๔ ก.พ. ๕๖

อาคารจักรพันธ๑ฯ

ยกเว๎น

๑๙ ก.พ. ๕๖

ประชาสัมพันธ๑

ยกเว๎น

๒๑ ก.พ. ๕๖

กองวิเทศสัมพันธ๑

๑,๐๐๐

๒๑ ก.พ. ๕๖

กองกิจการนิสิต

ยกเว๎น

ห๎องสุธรรม อารีกุล
๒๕ ก.พ. ๕๖
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
อาคารวชิรานุสรณ๑
๑๐ มี.ค. ๕๖

เครือขํายแกนนา
“บ๎านพลังใจ”
คณะบริหารธุรกิจ

๑,๐๐๐

ห๎องกาพล อดุลย๑วิทย๑ ๒๐ มี.ค. ๕๖
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

กองวิเทศสัมพันธ๑

๑,๐๐๐

สานักพิพิธภัณฑ๑
ห๎องโถงชั้น ๑
อาคารเทพรัตน
วิทยาโชติ

๕ ก.พ. ๕๖

๑,๐๐๐

๓๐ มี.ค. ๕๖

นิสิตเกํา มก.
รุํนที่ ๒๕
๑ – ๑๑ และ ศูนย๑นานาชาติสริ ินธร
๑๗ – ๓๐
เพื่อการวิจัย
เม.ย. ๕๖

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

๑,๐๐๐
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ยกเว๎น
๑,๐๐๐

ลาดับ
ที่

กิจกรรม/งานโครงการ

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

29

งานโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู๎และระดม
ความคิดเห็นเพื่อจัดทาข๎อเสนอแนะ การ
ปรับปรุงตัวบํงชี้และเกณฑ๑การประเมิน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
งานสืบสานประเพณีสงกรานต๑ “ครอบครัว
สุขสันต๑วันสงกรานต๑” ประจาปี ๒๕๕๖
งานทาบุญอาคารบรรเจิด คติการ เพื่อเป็น
สิริมงคลแกํคณาจารย๑ บุคลากร และนิสติ
ของสาขาพัฒนาสังคม
งานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “โครงการ
สัตวแพทย๑อาสาอาเซียน”

ห๎องกาพล อดุลย๑วิทย๑
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๕ เม.ย. ๕๖

สานักงานประกัน
คุณภาพ

บริเวณชั้นลําง
อาคารชูชาติกาภู
อาคารบรรเจิด คติการ
คณะสังคมศาสตร๑

๑๐ เม.ย. ๕๖

คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑

๑,๐๐๐

๒๐ เม.ย. ๕๖

สาขาพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร๑

ยกเว๎น

ห๎องบรรยาย ๕๐๕ ชั้น ๕
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
คณะสัตวแพทยศาสตร๑

๒๘ เม.ย. –
๒๑ พ.ค. ๕๖

คณะสัตว
แพทยศาสตร๑

ยกเว๎น

งานประชุมสัมมนาอาจารย๑มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจาปี ๒๕๕๖
งานสัมมนา เรื่อง “Rolling Stock
Technology Symposium”

ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๘ พ.ค. ๕๖

ยกเว๎น

ห๎องประชุม ชั้น ๒
อาคารนานาชาติ (อาคาร๑๗)
คณะวิศวกรรมศาสตร๑

๑๖ – ๑๗
พ.ค. ๕๖

กองบริการ
การศึกษา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑

งานโครงการก๎าวแรกสูํบณ
ั ฑิตยุคใหมํ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
งานเสวนาพิเศษ เรื่อง มุมมองแลกเปลี่ยน:
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
งานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
งานปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจาภาคต๎น ปี
การศึกษา ๒๕๕๖
งานโครงการเชิดชูเกียรติบณ
ั ฑิตเกียรตินิยม
และนิสติ ที่มผี ลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจาปี ๒๕๕๖
งานพิธีไหว๎ครู

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๒๘ – ๓๑
พ.ค. ๕๖
๓๐ พ.ค. ๕๖

กองกิจการนิสิต

ยกเว๎น

คณะวิศวกรรมศาสตร๑

๑,๐๐๐

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๘ มิ.ย. ๕๖

คณะเศรษฐศาสตร๑

ยกเว๎น

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๙ มิ.ย. ๕๖

บัณฑิตวิทยาลัย

ยกเว๎น

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๒๖ มิ.ย. ๕๖

สานักทะเบียน
และประมวลผล

ยกเว๎น

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๔ ก.ค. ๕๖

ชมรมพุทธศาสน๑

ยกเว๎น

งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หัวข๎อ “แนว
ทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูํการ
เป็นมืออาชีพ”
งานกิจกรรมทาบุญบาเพ็ญกุศล เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา
งานรํวมแสดงความยินดีแกํผู๎สาเร็จ
การศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖
งานสถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ ๗๕

ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

๑๘ ก.ค. ๕๖

๑,๐๐๐

อาคารพุทธเกษตร

๒๒ ก.ค. ๕๖

สถาบันวิชาการ
ด๎านสหกรณ๑
คณะเศรษฐศาสตร๑
กองกลาง

สานักบริการ
คอมพิวเตอร๑
อาคารชูชาติ และ
ห๎องอาคารนานาชาติ
ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๑–๕
ส.ค. 56
๑ และ ๙
ส.ค. ๕๖
๑๐ ส.ค. ๕๖

สานักบริการ
คอมพิวเตอร๑
คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑
สหกรณ๑ออมทรัพย๑

๓๐๐

30
31
32
33
34
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47

งานพิธีมอบทุนสํงเสริมการศึกษาประเภท
เรียนดี

ห๎องประชุม ๐๔๑๐ ชั้น ๔
อาคารชูชาติกาภู อาคาร๑๔

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว๎น

๑,๐๐๐

ยกเว๎น

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
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ลาดับ
ที่

กิจกรรม/งานโครงการ

48

53

งานปฐมนิเทศโครงการ “ก๎าวแรก
สูํบัณฑิตยุคใหมํ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ” หรือ “The First
Step to Become Globalized
Graduations 2013”
งานโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข๎อ
“ประเทศไทยและนโยบายภาษา
ตํางประเทศ”
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหมํ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖
-EEBA Orientation 2013
งานแขํงขันกีฬามวยสากลสมัครเลํนภายใน
ประจาปี ๒๕๕๖
งานเชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ผู๎นาชื่อเสียงมาสูํมหาวิทยาลัย
งานไหว๎ครูดนตรีไทย

54

งานกิจกรรมสัปดาห๑วันระพี ๕๖

55

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “น้าจัดการได๎
เกษตรไทยยั่งยืน”

บริเวณใต๎อาคาร ๑
คณะสังคมศาสตร๑
คณะเศรษฐศาสตร๑

56

งานประชุมหารือรํวมกับรัฐมนตรีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจาปี
๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
งานประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
งานจัดการประกวดสุนทรพจน๑อุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํ ัว ครั้งที่ ๑๔
งานประกวดร๎องเพลง มก. ชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ
เจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑ฯ
งานสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เรื่อง
“รํางกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ทางานอยําง
มีความสุข”
งานโครงการ “แขํงขันฟันดาบไทย
เกษตรศาสตร๑โอเพํน ประจาปี ๒๕๕๖”

49
50
51
52

57
58
59
60
61

62

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๑๖ ส.ค. ๕๖

ศูนย๑การศึกษา
นานาชาติ

ห๎องกาพล อดุลย๑วิทย๑
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๑๖ ส.ค. ๕๖

กองวิเทศสัมพันธ๑

๑,๐๐๐

หอประชุม มก.

๑๗ ส.ค. ๕๖

๑,๐๐๐

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๑๙ – ๒๓
ส.ค. ๕๖
๒๐ ส.ค. ๕๖

โครงการ
เศรษฐศาสตร๑
การประกอบการ
ชมรมมวย
กองกลาง

ยกเว๎น

ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว๎น

ยกเว๎น

๒๔ – ๒๕
ชมรมดนตรีไทย
ส.ค. ๕๖
๒๗ – ๒๘
คณะสังคมศาสตร๑
ส.ค. ๕๖
๒๙ ส.ค. ๕๖ โครงการบัณฑิตศึกษา

๑,๐๐๐

๓๐ ส.ค. ๕๖

คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑
กองกลาง

๑,๐๐๐

สานักงาน
ประกันคุณภาพ

ยกเว๎น

๗ ก.ย. ๕๖

ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษย๑ศาสตร๑

๑,๐๐๐

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๗–๘
ก.ย. ๕๖

กองกิจการนิสิต

ยกเว๎น

ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๑๓ ก.ย. ๕๖

กองการเจ๎าหน๎าที่

ยกเว๎น

๑๔ – ๑๕
ก.ย. ๕๖

สานักการกีฬา

ยกเว๎น

ห๎องประชุม ๙๕๐๒
อาคารบุญสมสุทธิรัตน๑
อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
ห๎องกาพล อดุลย๑วิทย๑
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ห๎องประชุมสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

อาคารยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑

ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร๑

๓๐ – ๓๑
ส.ค. ๕๖
๓–๖
ก.ย. ๕๖

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

ยกเว๎น

๑,๐๐๐

ยกเว๎น
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ลาดับ
ที่

กิจกรรม/งานโครงการ

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ
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งานประกาศเกียรติคณ
ุ นักสหกรณ๑และ
สหกรณ๑ที่มีคณ
ุ คําแหํงปี ๒๕๕๖
และเสวนาวิชาการ “นาสหกรณ๑สกูํ ารเป็น
ธุรกิจฐานสังคม”
งานเกษียณอายุราชการสาหรับบุคลากร
ของคณะเศรษฐศาสตร๑
งานพิธีเปิดโครงการ
SCB – KU Academy
โครงการ “Kasetsart Go Open 2013.”

ห๎องสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๑๖ ก.ย. ๕๖

สถาบันวิชาการ
ด๎านสหกรณ๑

อาคารปฏิบตั ิการ
คณะเศรษฐศาสตร๑

๑๙ ก.ย. ๕๖

คณะเศรษฐศาสตร๑

๑,๐๐๐

ห๎องแสดงดนตรี ชั้น ๒
อาคารจุฬาภรณ๑พิศาลศิลป์

๒๑ ก.ย. ๕๖

๑,๐๐๐

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

๒๑ – ๒๒
ก.ย. ๕๖

ฝุายบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร๑
สานักการกีฬา
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ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐

ยกเว๎น

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการสนับสนุนงานพิธีการของหนํวยงานตําง ๆ
ที่ขอความอนุเคราะห๑ จานวน 66 งาน มีรายได๎คําธรรมเนียมตกแตํงสถานที่ เป็นเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท
นอกจากนั้น ขอยกเว๎นคําธรรมเนียมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง ด๎านกายภาพ สิ่งแวดล๎อม ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ เพื่อให๎เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี ดังนี้

พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยดาเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อจัดทา เป็นพื้นที่พักผํอน และจัดกิจกรรมตําง ๆ ของ
นิสิต โดยถมทรายและปรับพื้นที่ วางแผํนทางเดินเท๎า ซํอมแซม ตัวหนอน ปลูกต๎นไม๎หน๎าปูายสวน จัดวางโต๏ะและ
เก๎าอี้ม๎าหิน ได๎รับงบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 577,400 บาท มีรายจํายจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ โต๏ะ เก๎าอี้
เป็นเงิน 542,400 บาท และคําตอบแทนนอกเวลา เป็นเงิน 35,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนด้านหน้าสานักพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมการเกษตร (ตุลาคมพฤศจิ ก ายน 2555) โดยด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง บริ เ วณเกาะกลางถนนด๎า นหน๎ า ส านัก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ๑ และวั ฒ นธรรม
การเกษตร เพื่อยกระดับทาง เดินเท๎า ถมทรายและปรับพื้นที่ วางตัว หนอน เพื่ออานวยความสะดวกให๎ กับนิสิ ต
บุคลากร ให๎มีความสะดวก ปลอดภัยและมีภูมิทัศน๑ที่ดี ได๎รับงบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 89,580 บาท
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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มีรายจํายจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ เป็นเงิน 62,700 บาท และคําตอบแทนนอกเวลา เป็นเงิน 26,880 บาท รวมเป็น
เงิน 89,5800 บาท

3. โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้าร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 1 โดยดาเนินการขอความอนุเคราะห๑รถแบ็คโฮล และรถบรรทุก พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ จากสานัก การระบายน้า
กรุ ง เทพมหานคร ปฏิ บั ติ ง านรํ ว มกั บ บุ ค ลากร งานสวนและรั ก ษาความสะอาด ในการขุ ด ลอกคู ค ลองภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้าเนําเสีย น้าทํวมขัง และการระบายน้า
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึง่ ดาเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณสวนปาล๑มอาวุโส สวนวรุณาวัน ด๎านหลังหอพักนิสิตหญิง
สวน 100 ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ด๎านหน๎าสานักหอสมุด สวน 60 ปี และบริเวณบ๎านพักบุคลากร ซอย
พหลโยธิน 45 ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 226,157 บาท เป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เป็น
เงิน 90,457 บาท คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่สานักการระบายน้า เป็นเงิน 84,000 บาท คําวัสดุและคําใช๎สอย
สาหรับซํอมแซมเครื่องจักรและรถยนต๑ เป็นเงิน 50,000 บาท และคําใช๎จํายอื่น ๆ เป็นเงิน 1,700 บาท

4. โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้าร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 2 โดยดาเนินการขอความอนุเคราะห๑รถแบ็คโฮล และรถบรรทุก พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ จากสานักการระบายน้า
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานรํวมกับบุคลากร งานสวนและรักษาความสะอาด ในการขุดลอกคูคลองภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้าเนําเสีย น้าทํวมขัง ให๎มีการระบายน้า
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งดาเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณ ด๎านหลังกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โรงสูบน้า
ดี.พี.2 สนามเซปักตะกร๎อ ด๎านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี โรงสูบน้า ดี.พี.1 สนามรักบี้ และหน๎าอาคารสานักสํงเสริม
และฝึกอบรม ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 220,177 บาท เป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่สานักการระบายน้า คําวัสดุ คําใช๎สอยสาหรับซํอมแซมเครื่องจักรและรถยนต๑ คําใช๎จํายอื่น ๆ

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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5. โครงการปรั บปรุ งภูมิทัศ น์ที่นั่งอ่า นหนังสือสาหรั บนิสิต โดยดาเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
ด๎ า นข๎ า งถนนสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ หน๎ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ และบริ เ วณหน๎ า
สานักหอสมุด เพื่อเป็นที่นั่งสาหรับนั่งอํานหนังสือของนิสิต อาจารย๑ และบุคลากร โดยปรับพื้นที่ถมทราย ปูตัว
หนอน จัดวางโต๏ะ และเก๎าอีม้ ๎าหิน ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 663,350 บาท เป็นคําวัสดุ อุปกรณ๑
โต๏ะ เก๎าอี้ เป็นเงิน 598,730 บาท และคําตอบแทนนอกเวลา เป็นเงิน 64,620 บาท

6. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสุธรรมอารีกุล โดยดาเนินการปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนน
สุธรรมอารีกุลด๎านหน๎าสนามเซปักตะกร๎อ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อยกระดับพื้นที่เกาะกลางเป็น ทางเดินเท๎า อานวย
ความสะดวกให๎แกํนิ สิ ต บุคลากร ให๎มีความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและมีส ภาพแวดล๎ อมและภูมิทัศน๑ที่ดี
ซึ่ ง ได๎ ด าเนิ น การถมทราย ปรั บ พื้ น ที่ ปู ตั ว หนอน วางขอบคั น หิ น ใช๎ ง บประมาณเงิ น รายได๎ สํ ว นกลาง เป็ น เงิ น
379,504 บาท เป็นคําวัสดุ และคําตอบแทนนอกเวลาเจ๎าหน๎าที่

7. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารพุทธเกษตร โดยดาเนินการปรับปรุงทางเดินเท๎า
ด๎านหน๎าอาคารพุทธเกษตรถึงโรงอาหารกลาง ๒ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อยกระดับพื้นที่ทางเดินเท๎าให๎สูงขึ้น เป็นการ
อานวยความสะดวกให๎แกํนิสิต บุคลากร ให๎มีความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและมีสภาพแวดล๎อมและ ภูมิทัศน๑ที่
ดี โดยรื้ อ ตั ว หนอนเดิ ม ยกระดั บ ขอบคั น หิ น ถมทรายปรั บ พื้น ที่ และปู ตั ว หนอนใหมํ ให๎ เ รี ย บร๎อ ยสวยงาม ใช๎
งบประมาณเงิน รายได๎ สํ ว นกลาง เป็ น เงิ น 163,180 บาท เป็ น คํ าวัส ดุตํ าง ๆ เป็น เงิ น 133,180 บาท และ
คําตอบแทนนอกเวลา เป็นเงิน 30,000 บาท
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8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยดาเนินการปรับปรุงพื้นที่
โดยรอบบริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อเพิ่มความสวยงามและเกิดการใช๎
ประโยชน๑ของพื้นที่สูงสุด ทาให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี ซึ่งได๎มีการถมทราย ปรับพื้นที่ ปูตัวหนอนทางเดิน
เท๎าบริเวณรอบหอนาฬิกาฯ วางแผํนทางเดินเท๎า ตัดแตํงต๎นไม๎ใหญํโดยรอบ ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง
เป็ น เงิน 136,260 บาท มีรายจํ ายคําวัสดุตําง ๆ เป็นเงิน 94,260 บาท และคําตอบแทนนอกเวลา เป็นเงิน
42,000 บาท

9. โครงการปรั บ ปรุ ง ทางเดิ น เท้ า บริ เ วณลานจอดรถข้ า งธนาคารกรุ ง ศรี ฯ ถึ ง หน้ า อาคาร
วิทยาศาสตร์ 25 ปี โดยดาเนินการปรับปรุงทางเดินเท๎าบริเวณลานจอดรถข๎างธนาคารกรุงศรีฯ ถึงหน๎าอาคาร
วิทยาศาสตร๑ 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อยกระดับพื้นที่ทางเดินเท๎าให๎สูงขึ้น และเพิ่มพื้นที่ทางเดินเท๎าให๎กว๎างขึ้น
เป็นการอานวยความสะดวกให๎แกํนิสิต บุคลากร ให๎มีความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและมีสภาพแวดล๎อมและภูมิ
ทัศน๑ที่ดี โดยรื้อตัวหนอนเดิม ยกระดับขอบคันหิน ถมทรายปรับพื้นที่ และปูตัวหนอนใหมํให๎เรียบร๎อยสวยงาม ใช๎
งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 48,890 บาท เป็นคําวัสดุตําง ๆ เป็นเงิน 22,298 บาท และคําตอบแทน
นอกเวลา เป็นเงิน 26,600 บาท
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10. โครงการจ้ า งเหมาก่ อสร้ า งระบบบาบั ดน้ าเสีย ระยะที่ 7 (ถนนไพฑูร ย์ อิง คสุ วรรณ) โดย
ดาเนิ นการวางทํอ พร๎ อมบํ อพัก ลอกดิน เลนบํอพัก ดาดพื้น คสล. บํอน้า กํอสร๎างบํอสู บพร๎อมติดตั้งปั๊มสู บและ
อุปกรณ๑ ระยะทางตั้งแตํบริเวณแยกสนามฮ๏อกกี้ – แยกหน๎าอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อรวบรวม
น้าเสี ย บริ เวณโรงเรี ยนสาธิตแหํงมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ คณะศึกษาศาสตร๑ เข๎าระบบบาบัดน้าเสี ยรวมของ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป็ น การลดมลพิ ษ ทางกลิ่ น บริ เ วณดั ง กลํ า ว มี คํ า กํ อ สร๎ า งเป็ น เงิ น รายได๎ สํ ว นกลาง เป็ น เงิ น
6,954,368 บาท

12. โครงการจัดทาแนวป้องกันน้าท่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทางด้ านทิศตะวันออกของ
มหาวิทยาลัย) โดยดาเนินการปรับพื้นที่ เทคอนกรีตฐานรับกาแพง ล๎อมย๎ายต๎นไม๎ ทากาแพง คสล. ปรับพื้นที่บดอัด
ดินเดิม ถมดิน หลํอกาแพง ฉาบแตํงปูน ถมดินบดอัดภายในกาแพง ยกระดับเสาไฟ ทาเสาชํองคนข๎าม บุผิวแกรนิต
ทาสีชํองจราจร นาต๎นไม๎ที่ล๎อมย๎ายมาปลูกใหมํ วงเงิน 9,200,000 บาท (เก๎าล๎านสองแสนบาทถ๎วน โดยใช๎เงิ น
รายได๎สํวนกลาง ประจาปีงบประมาณ 2555
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13. ถนนด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี ดาเนินการปรับปรุงซํอมแซมถนนด๎านหลังอาคารสารนิเทศ
50 ปี ได๎ แ กํ วางทํ อ ระบายน้ า ลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ท าบํ อ พั ก รางวี ท าทางเดิ น เท๎ า ดั ง กลํ า วและ
คณะกรรมการตรวจการจ๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง วงเงิน 580,000 บาท

14. โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ดาเนินการปรับพื้นที่ปูตัวหนอนทางเดินเท๎า ปรับพื้นที่ปลูกต๎นไม๎และปลูกหญ๎า และทาสี
จราจร พร๎อมทั้งมีการประสานกับ บริษัท นงนุชแลนด๑สเคป แอนด๑ การ๑เด๎นดีไซน๑ จากัด เพื่อเข๎ามาดาเนินการจัดภูมิ
ทัศน๑บริเวณรอบอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด๎านคอมพิวเตอร๑ สานักบริการคอมพิ วเตอร๑ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2556 เพื่อให๎ภูมิทัศน๑บริเวณโดยรอบอาคารฯ เกิดความรํมรื่น สวยงาม ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน
576,825 บาท เป็ น คํา หญ๎ามาเลเซี ย แผํ นทางเดินคอนกรี ต ตัว หนอน ทราย ขอบคั นหิ น ปูนซี เ มนต๑ อาหาร
เจ๎าหน๎าที่ และคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่
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15. โครงการรณรงค์การควบคุมกาจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑มี
ลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญํ มีบุคลากรและนิสิตจานวนมาก วิธีการดาเนินกิจกรรมและสภาพแวดล๎อมของอาคาร
สถานที่คํอ นข๎างแออั ด และบางบริ เวณมี การจัดการสุ ข าภิบ าลไมํ ถูกสุ ขลั กษณะ ประกอบด๎ ว ยสภาพภู มิอากาศที่
แปรปรวนและมีแหลํงอาหารที่อุดมสมบูรณ๑ ซึ่งเอื้ออานวยตํอการเป็นแหลํงแพรํพันธุ๑ของพาหะนาโรคโดยเฉพาะหนู ทา
ให๎บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ประสบปัญหาความราคาญจากความชุกชุมของหนูและโรคติดตํอที่มี
หนูเป็นพาหะเพิ่มขึ้น อีกทั้งหนูยังเป็นตัวปัญหาในการทาลายวัสดุ อุปกรณ๑ทางการสื่อสาร สื่อการเรียนการสอน รวมไป
ถึงพื้นที่ตัวอาคารตําง ๆ ซึ่งทาให๎เกิดความเสียหายในทรัพย๑สินของทางราชการเป็นอยํางมาก
ดังนั้น เพื่อให๎การควบคุมกาจัดหนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน เป็นไปอยําง
รวดเร็วและทันเหตุการณ๑ ตลอดจนเป็นการตัดวงจรการเพิ่มจานวนหนู ลดปัญหาการแพรํโรคติดตํอ ลดความสูญเสีย
จากการท าลายวั ส ดุ อุ ป กรณ๑ ท างการศึ ก ษา รวมถึ ง ตั ว อาคารและสถานที่ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน๑ สู ง สุ ด ตํ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ตํอไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ รํวมกับผู๎ทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดาเนิน
โครงการณรงค๑ ก ารควบคุ ม ก าจั ด หนู มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ ตั้ ง แตํ ปี ง บประมาณ 2555 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 324,500 บาท ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลา
365 วัน สามารถควบคุมจานวนประชากรหนูทั้งสิ้น 14,723 ตัว ดังนี้
ลาดับที่

ชื่ออาคาร

รอบอาคาร
202

รั้ว
353

พื้นที่สาธารณะ
0

0

3

4

1

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

2

อาคารจอดรถจอดรถบางเขน

3

โรงจอดรถยนต๑กองยานพาหนะฯ

833

-

-

4
5

อาคารกองยานพาหนะฯ
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

557

487*

926*

6.

อาคารศูนย๑เรียนรวม 1

573
231

115

31

7

อาคารศูนย๑เรียนรวม 2

34

-

5

8

อาคารศูนย๑เรียนรวม 3

1,454

719

169
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พืน้ ที่ทับซ๎อนกัน

70

ลาดับที่

ชื่ออาคาร

รอบอาคาร
317

รั้ว
70

พื้นที่สาธารณะ
-

9

อาคารศูนย๑เรียนรวม 4

10

อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1

140

66

-

11

อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2

174

33

-

12

อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

3

5

-

13

อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

587

578

-

14

อาคารสวัสดิการ มก. 1

56

-

21

15

อาคารสวัสดิการ มก. 2

145

-

10

16

อาคารสวัสดิการ มก. 3

138

-

-

17

อาคารสวัสดิการ มก. 4

118

-

22

18
19

อาคารพุทธเกษตร
อาคารงานสวนและรักษา
ความสะอาด
อาคารงานซํอมบารุง/
งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ

1,112

-

-

465

-

-

1,295

-

-

21

อาคารบํอบาบัดน้าเสีย มก.

847

-

-

22

อาคารสานักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรม
การเกษตร

1,825

-

-

รวมทั้งสิ้น

11,106

2,429

1,188

20
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พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์สนับสนุนประชุมสัมมนาอาคารเรียนส่วนกลาง
1. โครงการปรับปรุงชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เฟส 1 เป็นที่“ห้องอ่านหนังสือและจัดกิจกรรม
นิสิต” ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ใต๎อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ เป็นห๎องอํานหนังสือและจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นการสร๎าง
แรงจูงใจให๎นิสิตมีความตั้งใจศึกษาเลําเรียน ทบทวนการเรียนในการเตรียมตัวสอบ จัดกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนเพื่อ
เป็นการสํงเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให๎ดี ได๎รับประโยชน๑สูงสุดเต็มตามศักยภาพมหาวิทยาลัย ใช๎เงินงบประมาณเงิน
รายได๎ สํ ว นกลาง เป็ น เงิ น 5,126,480 บาท เป็ น คํ า ด าเนิ น การกั้ น ห๎ อ งติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟู า แสงสวํ า ง และ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 3 ห๎อง พื้นที่ห๎องโถงชั้นลํางใต๎อาคาร พร๎อมทั้งระบบ Wi-Fi สาหรับเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ต
เป็ น เงิน 4,700,000 บาท และคํา จั ด ซื้อโต๏ะเก๎าอี้ ส าหรับ ให๎ บ ริการประจ าห๎ อ งและพื้น ที่ห๎ อ งโถงฯ เป็น เงิ น
426,480 บาท เพื่อรับรองการอํานหนังสือและการจัดกิจกรรมของนิสิตได๎เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน๑มากที่สุด
รวมคําใช๎จํายทั้งสิ้น 5,126,480 บาท โดยมีพิธีเปิดพื้นที่อํานหนังสือใต๎อาคารจักรพันธ๑ วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2556

2. โครงการปรับปรุ งโรงละคร สานักพิพิธ ภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เฟส 1 ดาเนินการ
ซํอมแซมหลังคา ถมดินเทคอนกรีตพื้นในสํวนชั้นใต๎ดิน จัดซํอม CAT WALK ซํอมแซมเพดาน ปูกระเบื้องยาง ทาพื้น
PU FLOOR ทาพื้นระบบกันซึม ซํอมแซมเก๎าอี้ ทาสี และรวมถึงติดตั้งระบบระบายอากาศ มหาวิทยาลัยฯ ใช๎
งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 5,488,000 บาท
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3. โครงการปรับปรุงชั้นที่ 1 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มีวัตถุประสงค๑เพื่อที่จะใช๎เป็นที่อํานหนังสือ
และทากิจกรรมนอกห๎องเรียนสาหรับนิสิต โดยดาเนินการติดตั้งฝูาเพดาน วัสดุบุผิวและผนังอลูมิเนียม ติ ดตั้งระบบ
เมนไฟ ดวงโคม และติ ด ตั้ ง ระบบปรั บ อากาศ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ใช๎ ง บประมาณเงิ น รายได๎ สํ ว นกลาง เป็ น เงิ น
6,380,000 บาท

4. โครงการจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารจอดรถวิภาวดี สาหรับนิสิตนั่งอํานหนังสือ และทากิจกรรม
คือ โต๏ะ จานวน 55 ตัว และเก๎าอี้ จานวน 220 ตัว ใช๎เงินรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 279,539.50 บาท

5. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน
ดาเนินการปรับปรุงพื้นภายในอาคาร เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เปลี่ยนเชิงชายนอกอาคาร เปลี่ยนฝูาเพดาน ระบบ
ไฟฟูา ทาสีอาคารภายในและภายนอก ติดตั้งลิฟต๑ ปูพื้นแกรนิต ปูพื้นกระเบื้อง เดินทํอระบบสุขาภิบาลและปูองกัน
อัคคีภัย ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งมําน ติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูาตู๎คอนโทรล ติด ตั้งระบบสื่อสารและโสตทัศนูปกรณ๑
และติดตั้งระบบสุขภัณฑ๑ เป็นเงิน 59,440,000 บาท และมีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเกี่ยวกับการปู
พรม ซํอมแซมผนัง ห๎องหอประวัติและห๎องสานักงานอาคาร มีวงเงินเพิ่มอีก เป็นเงิน 2,911,331.85 บาท ใช๎
งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 62,351,331.85 บาท
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พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ ด าเนิ น การกํ อ สร๎ า งอาคารจอดรถมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ และ
มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จานวน 4
หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการดาเนินงานจากบริหารจัดการดังนี้
1. การบริหารจัดการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมและ
ภู มิ ทั ศ น๑ ภ ายในเกษตรกลางบางเขน ลดปริ ม าณการจราจร การจอดรถบนถนน ตลอดจนลดมลพิ ษ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ให๎มีสภาพล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี และการบริหารจัดการทาให๎มีรายได๎ที่ใช๎ในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
การบริการ
อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1
อาคารจอดรถบางเขน
อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวมเป็นเงิน

ผลการดาเนินงาน
จานวน (ครั้ง)

รายรับ (บาท)

28,996
28,764
28,989
12,972

8,961,939.25
1,610,266.80
6,893,602.50
625,321.15
935,378.50
18,149,428

รายจําย (บาท)

ยกเว๎น (บาท) รวมจานวนเงิน (บาท)

172,800
74,530
108,000
235,520
590,850

9,134,739.25 4,345,791.60
1,684,796.80 1,496,946.13
7,001,602.50 3,553,865.01
860,841.15 1,659,111.00
935,378.50
467,876.40
18,740,278 11,523,590.14

9,000,000.00
8,000,000.00

1

7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00

2

3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00

.

0.00

ภาพที่ 3 สรุปรายรับ ขอยกเว๎นคําธรรมเนียม และรายจําย อาคารจอดรถ มก.
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2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาการ
ให๎บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ๎างบริการรักษาความปลอดภัยและจ๎างบริการทาความสะอาด อาคารจอดรถ
บางเขน อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวก และความปลอดภัยให๎กับนิสิตและบุคลากรที่ใช๎อาคาร ให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี ใช๎
งบประมาณเงินรายได๎อาคารจอดรถ เป็นเงิน 3,984,000 บาท
3. โครงการบารุงรั กษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาการ
ให๎บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ๎างบริการบารุงรักษาและซํอมแซมลิฟต๑ อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถ
งามวงศ๑วาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และความปลอดภัยให๎กับนิสิตและ
บุคลากรที่ใช๎บริการลิฟต๑โดยสารของอาคาร ใช๎งบประมาณเงินรายได๎อาคารจอดรถ เป็นเงิน 181,900 บาท

พัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ ได๎รับมอบหมายดาเนินการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จานวน 4 หลัง มีรายรับ เป็นเงิน 4,918,915 บาท และพัฒนาสภาพแวดล๎อมและภูมิ
ทัศน๑ภายในบริเวณอาคารให๎เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อให๎มีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน๑ที่ดี และเกิด
ประโยชน๑สูงสุดกับผู๎พักอาศัยในอาคาร ดังนี้
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณอาคารสวัสดิการ ดาเนินการจ๎างบริการรักษาความ
สะอาดพื้นที่สํวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี ถูกสุขอนามัยกับผู๎พักอาศัย ใช๎งบประมาณ
เงินรายได๎ของอาคารสวัสดิการ เป็นเงิน 522,860 บาท
2. พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดิการ ดาเนินการจ๎างบริการรักษาความปลอดภัย
พื้นที่สํวนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให๎มีความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สินกับผู๎พักอาศัย ใช๎งบประมาณเงิน
รายได๎ของอาคารสวัสดิการ เป็นเงิน 672,000 บาท

พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได๎รับมอบหมายรถสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2531 เป็นรถบัสเล็กโดยสารขนาด 20 - 25 ที่
นั่ง จานวน 4 คัน การให๎บริการเส๎นทางที่ให๎บริการภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางความยาวประมาณ 5 - 6.9
กิโลเมตร เริ่มให๎บริการตั้งแตํเวลา 06.30 - 18.30 น. และเก็บคําโดยสารเป็นเงิน 1 บาท โดยหยอดเงินใสํกลํอง
ตํอมาคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกหลายคันและอัตราคํา
น้ามันเพิ่มขึ้น จึงมีมติที่ประชุมปรับอัตราคําโดยสาร เป็นเงิน 2 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และเมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2550 ให๎บริการโดยไมํเก็บคําโดยสาร(ฟรี) และจํายคําตอบแทนพนักงานขับรถ รอบละ 5
บาท/รอบ/คน นอกเหนือจากคําจ๎างรายเดือน
การบริหารจัดการได๎จัดทาผังการเดินรถโดยแบํงสายการเดินรถ การกาหนดจานวนรถและพนักงาน
ขับรถประจาในแตํละวัน โดยจัดทารายงานการให๎บริการรถ ตารางให๎บริการรถแตํละเดือน สรุปรายงานการใช๎วัสดุ
เชื้อเพลิง รายงานรายรับ - รายจําย ตรวจสอบและประสานงานการแจ๎งซํอมรถ จัดรถสนับสนุนกิจกรรมด๎านการ
เรียนการสอนของนิสิตและอาจารย๑นอกสถานที่ จัดเวรการวิ่งรถนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จัดรถให๎บริการ
เป็นสวัสดิการแกํบุคลากรนอกสถานที่ รวมทั้งควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและพนักงาน
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ขับรถ ดังนั้น แผนการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ จึงเป็นแนวทางการศึกษาการบริการงานแกํผู๎ที่มา
ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถและผู๎ที่สนใจ เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานตํอไป
ปัจจุบัน มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 6 คัน และรถราง จานวน 25 คัน รวม
เป็ น 31 คั น และได๎ ก าหนดสายและเส๎ น ทางการเดิ น รถบริ ก ารรั บ – สํ ง นิ สิ ต และบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ดังนี้
สาย 1 ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร
สาย 2 ระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร
สาย 3 ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร
สาย 4 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45)
รถเสริมพิเศษนอกเวลาราชการ ให๎บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให๎บริการสาย 1
(จ านวน 2 คั น ), สาย 3
(จ านวน 1 คั น ), สาย 4 (จ านวน 3 คั น ), สาย 5 (จ านวน 2
คั น )
รวม 8 คัน เพื่อรับสํงนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักและประตูของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ให๎บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให๎บริการ
สาย 1
(จ านวน 2 คั น ) , สาย 4 (จ านวน 2 คั น ) , สาย
5 (จ านวน 1 คั น ) รวม 5 คั น
โดยผํานถนนอิงคสุวรรณ ผํานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ ผํานอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับสํงนิสิตในเขตการ
เรียนการสอนไปหอพักและประตูของมหาวิทยาลัยฯ
การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อรถรางนนทรีในโครงการ KU –Green Campus Healthy Community ขนาดไมํน๎อยกวํา 21 ที่นั่ง ตั้งแตํปี
ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผู๎สนับสนุน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ดร.ขนิษฐา กาญจนจารี
บริษัท โตโยต๎า บัสส๑ จากัด
บริษัทน้าแรํเพชรสุวรรณ
บริษัท แคนดูคอนสตรัคชั่น จากัด
สมาคมนิสิตเกําวิศวกรรมศาสตร๑ มก.
บริษัท ช.การชําง จากัด (มหาชน)
บริษัทเซเรบอส จากัด
สมาคมนิสิตเกํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ในพระบรมราชูปถัมภ๑
รวมเป็นเงิน

จานวน (คัน)
4
15
1
1
2

จานวนเงิน (บาท)
1,926,000
7,236,400
481,500
481,500
450,000
500,000

1
1

450,000
609,900

25

12,134,800
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2. พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซํอมแซมและบารุงรักษารถ
โดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 31 คัน เพื่อให๎บริการแกํนิสิตและบุคลากรได๎ตลอดตามชํวงเวลาที่
กาหนด ใช๎งบประมาณเงินรายได๎กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เป็นเงิน 2,176,240.09 บาท เพื่อ
วิ่งให๎บริการทั้ง 5 สาย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
3. การให้บริ การรถรางโดยสารสวัสดิ การเพื่อก่อให้เ กิด รายได้ สื บเนื่องจากที่ มหาวิทยาลั ยฯ มี
นโยบายให๎มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหนํวยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บคําบารุงรักษารถ และมีผู๎ขอติดปูายประชาสัมพันธ๑ข๎างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บ
คําธรรมเนี ย ม เพื่อทาให๎ มีร ายได๎สาหรั บการบริ หารจัดการรถรางโดยสารสวัส ดิการให๎ มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีหนํวยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว๎นคําบารุงรักษารถ และระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม
2555 – 30 กันยายน 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
1
2

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
คําบารุงรักษารถยนต๑
131
139
คําติดปูายประชาสัมพันธ๑
7
0
รวมทั้งสิ้น
138
139
รายการ

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
60,756
41,318
22,385
0
83,141
41,318

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:

77

พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได๎รับมอบหมายให๎ควบคุม ดูแล บริหาร
จัดการรถยนต๑สํวนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 66 คัน โดยการซํอมแซม
บารุงรักษารถยนต๑ โดยใช๎งบประมาณเงินรายได๎ เป็นเงิน 2,612,267.76 บาท เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน๑สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนั้น ยังให๎บริการยานพาหนะ ผู๎บริหารระดับสูง ได๎แกํ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
รองอธิการบดีฝุายตํางๆ และหนํวยงานที่ขอใช๎บริการ ให๎บริการงานสํวนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เป็นกิจกรรม
ของนิสิตงานโครงการตําง ๆ ด๎านการเรียนการสอนของอาจารย๑ และนิสิต หนํวยงานคณะ สานัก สถาบัน จานวน
6,285 ครั้ง อาทิ ให๎บริการงานผู๎บริหารระดับสูง โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว งานถวายผ๎ากฐินพระราชทาน
ประจาปี งานโครงการหลวง งานกาชาด งานเกษตรแฟร๑ งานกีฬามหาวิทยาลัยประจาปี ฯลฯ
2. การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให๎มีการใช๎
ทรัพยากรรํวมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต๑สํวนกลางให๎กับหนํวยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บคําบารุงรักษารถ เพื่อทาให๎มีรายได๎สาหรับการบริหารจัดการรถยนต๑สํวนกลางให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีหนํวยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว๎นคําบารุงรักษารถยนต๑ ตามรายละเอียด ดังนี้
รายการ
คําบารุงรักษารถยนต๑
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
160
235
160
235

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
309,684
652,722
309,684
652,722

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสวํางอาคารและ
พื้นที่สํวนกลาง ใช๎งบประมาณเงินรายได๎สํวนกลาง 138,400 บาท ประกอบด๎วย
ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรนเซนต๑ 36 วัตต๑ 2 ชุด บริเวณถนนเส๎นหน๎ากองยานพาหนะฯ – โครงการ
หลวง หม๎อแปลงในตู๎ควบคุมระบบไฟเสียบริเวณข๎างหอพักหญิง เชื่อมไฟแสงสวํางหลอดแสงจันทร๑ 80 วัตต๑ ถนน
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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ระพีสาคริก และหน๎าหอพักชาย 3 ซํอมไฟถนนจันทรสถิตย๑สายช๏อตในกลํองตํอสาย บริเวณหน๎าสานักคอมพิวเตอร๑
ซํอมไฟแสงสวํางถนนสุวรรณฯ สายช๏ อตในกลํองตํอสาย บริ เวณหน๎าสานักหอสมุด ตรวจสอบเครื่องสูบน้าของกรม
ชลประทานทํอนไม๎เข๎าไปติดในใบพัด ข๎างวิทยาลัยสิ่งแวดล๎อม ตรวจสอบเสาไฟฟูาแสงสวําง และทาการรื้อถอนโคม
ไฟและเสาไฟ เนื่องจากถูกรถชน บริเวณถนนอิงคสุวรรณฯแยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี ซํอมระบบไฟฟูาแสงสวําง
หน๎ากองยานพาหนะฯ บริเวณปูอมยาม ซํอมระบบไฟฟูาแสงสวํางเกาะกลางถนนหน๎าอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ

ซํอมพัดลมเพดานห๎อง 205 จานวน 2 ตัว
 ซํอมระบบไฟแสงสวํางตั้งแตํแยกไปรษณีย๑ถึงแยกพุทธเกษตร ซํอมระบบไฟแสงสวํางถนนจักร
พันธ๑ตลอดสาย ซํอมระบบไฟแสงสวํางบริเวณอนุสาวรีย๑สามบูรพาจารย๑ ตรวจสอบสายไฟฟูาขาดบริเวณซุ๎มหน๎า
ประตูงามวงศ๑วาน๓ เชื่อมตํอกระแสไฟฟูาบริเวณทางเดินระหวํางอาคารศูนย๑เรียนรวม 3 กับ โรงอาหารกลาง 1
ตรวจสอบระบบไฟฟูาแสงสวํางถนนชูชาติกาภู ตั้งแตํบริเวณแยกคหกรรมศาสตร๑ถึงบริเวณแยก ศร.1 ถนนหน๎า
อนุบาลเด็กเล็กทั้งหมด (คณะเศรษฐศาสตร๑ถึง คณะวิทยาศาสตร๑ 25 ปี) ถนนจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ตั้งแตํแยกสระวํายน้า
ถึงแยกหน๎าสานักการกีฬา ถนนตั้งแตํแยกหอหญิงถึงหน๎าเคยูแบนด๑ ตรวจสอบรถยนต๑ชนเสาไฟฟูาหน๎าตึกกี ฏวิทยา
เสาไฟฟูาหัก 2 ต๎น
 ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางเพิ่ม งานยานพาหนะ เปลี่ยนหลอดไฟฟูาแสงสวํางบริเวณศาลาหกเหลี่ยม
เปลี่ยนหลอดไฟฟูาแสงสวํางแตกบริเวณสวน 60 ปี ตรวจสอบไฟฟูาแสงสวํางดับบริเวณสามบูรพาจารย๑ 6 ดวง และ
เสาไฟฟูาชารุดหักโคํน 1 ต๎น เปลี่ยนโคมไฟพร๎อมหลอดบริเวณแทํนสั กการะองค๑พระพิรุณกลางสระน้าหน๎าบํอ
หอประชุมใหญํ เปลี่ยนโคมไฟแตกบริเวณหอประชุมใหญํ ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางเกาะกลางบริเวณทางเข๎า – ออก ประตู
งามวงศ๑วาน 3

ติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสวํางงานสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตรวจสอบ
อุบั ติ เ หตุร ถบั ส เกี่ ย วสายไฟฟู า หน๎ า หอประชุ ม ให๎ ค วามอนุ เ คราะห๑ ไ ฟสํ อ งสวํ าง (Spotlight) ตึ ก พั ก ชายที่ 14
ตรวจสอบระบบไฟฟูาแสงสวํางบริเวณแยกปฐพี – แยกสิ่งทอ แยกประตู 1 ถึงแยกคหกรรมศาสตร๑ ตรวจสอบปั้มหัว
กะโหลกปั้มน้าชารุดบริเวณงานสวนรักษาความสะอาด ตรวจสอบไฟฟูาลัดวงจรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม
แสงสวํางและตรวจสอบไฟฟูาดับภายใน มก. ดาเนินการตัดแตํงต๎นไม๎ที่สัมผัสสายไฟฟูาแรงกลาง ประสานงานกับ
งานรั กษาความปลอดภัย กรณีร ถชนโคมไฟหลั งหอประชุม ตัดกิ่ง ไม๎ที่โ คํนล๎ มทั บสายไฟฟูากรณีมีล มพัดแรง
ตรวจสอบและประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย กรณีรถเฉี่ยวชนเสาโคมไฟข๎างหอประชุม ซํอมสายไฟน้าผุ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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บริเวณหอประชุมขาด ประสานงานกับบริษัทวงศ๑แสงทองขอเคลื่อนย๎ายตาแหนํงหม๎อแปลงไฟฟูาและขอย๎ายเครื่องวัด
ไฟฟูา ซํอมไฟฟูาดับเกาะกลางบริเวณแยกพุทธเกษตร – แยกโรงยิมเนเซียม ตรวจสอบไฟฟูาแสงสวํางแยก
วิทยาศาสตร๑ 25 ปี ถึงแยกประตูงามวงศ๑วาน1 ประสานงานกับสานักบริการคอมพิวเตอร๑ขอความอนุ เคราะห๑ย๎าย
เสาไฟฟูา ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบเสาไฟฟูาเอียงบริเวณหลังสานักพิพิธภัณฑ๑ฯ

ตรวจสอบระบบไฟฟูาแสงสวํางคณะศึกษาศาสตร๑ ซํอมกลํองสวิทช๑ เปิด – ปิด ไฟชารุด ให๎
ความอนุเคราะห๑เชื่อมตํอไฟฟูาแสงสวํางด๎านหลังสานักพิพิธภัณฑ๑ฯ ของสโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจ ให๎ความ
อนุเคราะห๑เชื่อมตํอไฟฟูาแสงสวํางด๎านหน๎าอาคารเทพศาสตร๑สถิต ของชมรมชาวตึกชาวหอ ดาเนินการตัดต๎นไม๎
ด๎านข๎างหม๎อแปลงไฟฟูา ตรวจสอบซํอมแซมปั้มน้าชารุดกองยานพาหนะฯ ซํอมไฟฟูาดับ ไฟห๎องเรียน อาคาร ศร.
3 ตรวจสอบไฟฟูาดับ แยกคณะอุตสาหกรรม – แยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี ประสานงานกับงานรักษาความ
ปลอดภัยกรณีขอติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางเพิ่มเติม ตรวจสอบซํอมแซมปั๊มลมไมํทางานของงานยานพาหนะ เปลี่ยน
หลอดไฟฟูา จานวน 6 หลอด ของงานรักษาความปลอดภัย ให๎ความอนุเคราะห๑เชื่อมตํอระบบไฟฟูาภายในอาคาร
จักรพันธ๑เพ็ญศิริ ชมรมชาวตึกชาวหอ ตรวจสอบและประสานงานกับ องค๑การบริหาร องค๑การนิสิต กรณีขอเพิ่มแสง
สวําง ตรวจสอบหม๎อแปลงไฟฟูาลัดวงจรบริเวณหน๎าอาคารหอประชุม เพิ่มแสงสวําง 2 จุดบริเวณแยกกรมประมง
และบริเวณแยกศาลาหกเหลี่ยม เชื่อมตํอระบบไฟฟูาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร๑ ในการติดตั้ง
ปูาย(BID) ตรวจสอบปั๊มน้าควันขึ้น สานักพิพิธภัณฑ๑ฯ ตรวจสอบไฟฟูาแสงสวํางดับ บริเวณแยกคหกรรม ถึงแยก ศร.1
และแยก ศร.1 ถึงแยก สังคมศาสตร๑ ตรวจสอบไฟฟูาช๏อตบริเวณแยกอุตสาหกรรม ซํอมไฟฟูาแสงสวํางรอบอาคารพุทธเกษตร
ตรวจสอบเครื่องสูบน้า DP1 ตรวจสอบเครื่องสูบน้า DP2

2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุง /
ซํอมแซมอาคารและพื้นที่สํวนกลาง ประกอบด๎วย
 ติดตั้งปั้มน้าทํอสูบน้ารดน้าต๎นไม๎ บริเวณสระน้าหน๎าหอนาฬิกา ติดตั้งมาตรวัดน้าขนาด 2 นิ้ว
บริเวณสานักพิพิธภัณฑ๑ ซํอมทํอน้าประปารั่ว บริเวณด๎านลํางสระวํายน้าจุฬาภรณ๑ฯ
ซํอมทํอทิ้ง ทํอน้าประปารั่ว บริเวณข๎างสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เปลี่ยนสายชาระ
สายน้าดี ซํอมทํอน้าทิ้งอุดตัน อาคารสหกรณ๑ออมทรัพย๑ มก. เปลี่ยนฟุตวาล๑วขนาด 2 นิ้ว ทํอสูบน้ารดน้าต๎นไม๎
ซํอมก๏อกน้าและทํอน้าแตกบริเวณเฟื่องฟูา ซอยพหลโยธิน 45 ซํอมทํอประปาแตกอาคารกองยานพาหนะฯ ซํอม
อํางล๎างหน๎าห๎องน้าชายชารุดอาคารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซํอมก๏อกน้าอํางล๎างมือห๎องน้าหญิง ชั้น 3
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 ซํอมแซมอํางล๎างมือและชักโครกน้าไหลไมํหยุดของห๎องน้าหญิงชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดี
รังสิต ซํอมแซมห๎องน้างานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบทํอประปาแตกหน๎าคณะวิทยาศาสตร๑ ตรวจสอบทํอ
ประปาแตกแยกไปรษณีย๑ ตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารสานักพิพิธภัณฑ๑ ตรวจสอบทํอประปารั่ วซึมบริเวณ
หลังเคยูแบนด๑ ซํอมแซมฝาชักโครกห๎องน้าหญิงห๎องที่ 3 หัก อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ซํอมแซมห๎องน้าหญิง
ตรวจสอบทํอประปาแตก ซํอมห๎องน้าอํางล๎างหน๎าอุดตันของงานรักษาความปลอดภัย บริเวณร๎านพันธ๑ไม๎ ซํอมอําง
ล๎างมือห๎องน้าหญิงตัน จานวน 2 ห๎อง ติดตังปั๊ มน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี ซํอมทํอเมนน้าประปา ขนาด 2 นิ้ว
บริเวณ โครงการหลวง ซํอมทํอน้าอุดตัน สหกรณ๑ออมทรัพย๑ ตรวจสอบทํอประปาแตกหน๎าคณะวิทยาศาสตร๑
ตรวจสอบทํอประปาแตกแยกไปรษณีย๑ ประสานงานกับสานักงานประปาสาขาพญาไท กรณีขออนุญาตขุดวางทํอ
ประปาบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 53,750 บาท

 ติดตั้งตะขอเกี่ย วประตูโช๏คประตู หนํวยสารบรรณ ตรวจสอบถนนด๎านหน๎าอาคารจอดรถ
บางเขน ซํอมประตูกระจก (ตก) หลังคารั่ว 4 จุด ห๎องประชุม ห๎องงานสวนและรักษาความสะอาด ทางขึ้นบันได
ซํอมสะพานลอยคนข๎ามฝั่งตลาดอมรพันธ๑ ซํอมแซมฝาทํอชารุดที่คณะวิทยาศาสตร๑ ซํอมแซมประตูห๎องกาแฟ ฝั่ง
งานอาคารสถานที่ กองยานพาหนะฯ ซํอมฟุตบาททางเดินเท๎าข๎างโรงเรียนสาธิตฯ ทรุดตัว ซํอมโต๏ะทางาน จานวน
3 ตัว ของหนํวยสารบรรณ ซํอมประตูห๎องน้าคนพิการ ชั้น 8 ชั้น 10 ตรวจสอบกระจกบานเลื่อนชารุด งานรักษา
ความปลอดภัย ซํอมฝูาเพดานห๎องพักอาจารย๑ห๎อง 214 ซํอมแซมประตูห๎องน้าคนพิการ ชั้น2 8 ที่ล็อคประตู
ชารุด ซํอมแซมลูกบิดประตูชารุดห๎องหนํวยชํางยนต๑ ตรวจสอบและซํอมแซมหลังคาศาลาหกเหลี่ยม ซํอมแซม
หลังคาสถานีใบโอดีเซล งานยานพาหนะ ซํอมแซมโช๏คประตูห๎องพัก พนักงานขับรถยนต๑ ชารุด ซํอมหลังคาโรงจอด
รถรั่วงานยานพาหนะ ซํอมแซมประตูเก็บเอกสารหนํวยพัสดุ งานบริหารและธุรการ ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง
เป็นเงิน 32,500 บาท
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 ซํอมระบบโทรศัพท๑อาคารศูนย๑เรียนรวม 2 ซํอมโทรศัพท๑ภ ายใน ภาควิชาวิทยาศาสตร๑
สิ่งแวดล๎อม คณะสิ่งแวดล๎อม หน๎าห๎องผู๎อานวยการกองกิจการนิสิต ตรวจสอบระบบโทรศัพท๑กองกิจการนิสิต สาย
ภายนอก ตรวจสอบระบบโทรศัพท๑สถานพยาบาลชารุด เชื่อมตํอระบบโทรศัพท๑ภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร๑
ตรวจสอบซํอมบารุงโทรศัพท๑สายภายในศูนย๑พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว๑น้า คณะประมง ซํอมระบบโทรศัพท๑
ภายใน ภาควิช าวิทยาศาสตร๑ ทางทะเล คณะประมง ซํอมระบบโทรศัพท๑ส ายใน ศูนย๑วิจัยนิว เคลียร๑เทคโนโลยี
ตรวจสอบสายเคเบิ้ลโทรศัพท๑กรณีรถชนเสาไฟฟูาหน๎าตึกกีฏวิทยา ติดตั้งอุปกรณ๑เชื่อมสัญญาณไฟเบอร๑ สานั กบริการ
คอมพิวเตอร๑ ตรวจสอบรถบรรทุก 18 ล๎อเกี่ยวสายโทรศัพท๑และซํอมโทรศัพท๑ภายนอกของกองกิจการนิสิต ติดตั้ง
หมายเลขโทรศัพท๑ภ ายใน จ านวน 3 หมายเลข กองคลัง ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท๑สายตรง 7 หลั ก ส านักงาน
อธิการบดี ตรวจสอบการเชื่อมตํอระบบโทรศัพท๑อาคารหอประชุม ให๎ความอนุเคราะห๑ซํอมโทรศัพท๑ชั้น 3 อาคาร
ศูนย๑เรียน 3 ซํอมโทรศัพท๑ภายในอาคารกองกิจการนิสิต ตรวจสอบการย๎ายโทรศัพท๑ภายในศูนย๑เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ซํอมโทรศัพท๑กองกิจการนิสิต ซํอมโทรศัพท๑ไมํมีสัญญาณ งานรักษาความปลอดภัย
 ซํอมโทรศัพท๑ส านั กทะเบียนและประมวลผล ติดตั้งสายโทรศัพท๑ห มายเลขโทรศัพท๑ และ
หมายเลขโทรสารของศูนย๑แนะแนวการศึกษา ย๎ายหมายเลขโทรศัพท๑ศูนย๑การศึกษานานาชาติ ซํอมโทรศัพท๑ไมํมี
สั ญญาณบั ณฑิต วิทยาลั ย ติดตั้ งหมายเลขโทรศั พท๑แ ละโทรสารของ ศูน ย๑แนะแนวการศึก ษา ซํอ มโทรศัพ ท๑
หนํวยงานประจาโครงการปริญ ญาโทสาหรับผู๎บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ซํอมโทรศัพท๑ภายในของงานยานพาหนะ
ซํอมแซมโทรศัพท๑ขัดข๎องสถานพยาบาล ตรวจสอบและติดตั้งระบบโทรศัพท๑กองกิจการนิสิตที่อาคารระพีสาคริก
ประสานงานศูนย๑การศึกษานานาชาติ เพื่อเข๎าอาคารระพีสาคริกขอย๎ายโทรศัพท๑ ซํอมโทรศัพท๑สายใน ภาควิชา
วิทยาประมง คณะประมง ซํอมโทรศัพท๑สายในอาคารพุทธเกษตร ซํอมโทรศัพท๑สายในของงานรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบและซํอมสายโทรศัพท๑ ภาควิชาสํงเสริมและนิเทศศาสตร๑เกษตร คณะเกษตร ตรวจเช็คระบบโทรศัพท๑คณะ
มนุษยศาสตร๑

 ซํอมโทรศัพท๑สายในภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ตรวจเช็คโทรศัพท๑ขัดข๎องสถานพยาบาล
ตรวจสอบขอติดตั้งโทรศัพท๑ ระบบอินเตอร๑เน็ตไร๎สาย ของผู๎เชําอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ตรวจสอบการเปิดใช๎
บริการโทรออกตํางประเทศ โครงการเศรษฐศาสตร๑ การประกอบการหลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ ซํอมโทรศัพท๑
สายในของกองกิจการนิสิต ประสานงานกับบริษัท ดีแทค เพื่อติดตั้งอุปกรณ๑รับ – สํงสัญญาณ ซํอมโทรศัพท๑สายใน
ของ สถานพยาบาล ประสานงานกับกองกิจการนิสิต ขอย๎ายสายโทรศัพท๑ภายใน ซํอมโทรศัพท๑สายในงานหอพัก ณ
ปูอมประตูชวนชม ประสานงานบริกาสาธารณูปโภคกองยานฯ(กาแพงแสน) กรณีขอเพิ่มเลขหมายโทรศัพท๑ภายใน
จาก 4 หลัก เป็น 6 หลัก ตรวจสอบข๎อมูลคําบริการโทรคมนาคม บริษัท ทรูฯ จานวน 9 ฉบับ ตรวจสอบและแก๎ไข
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สัญญาณขัดข๎อง ของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพิเศษสั งคมคณะสั งคมศาสตร๑ ตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพท๑สายนอกของสานักพิพิธภัณฑ๑ฯ ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 76,900 บาท

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ๑ของ
อาคารสํวนกลาง ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 46,920 บาท ประกอบด๎วย
 อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 ซํอมห๎องน้าหญิง – ห๎องน้าชาย น้าถังพักรั่ว และติดตั้งประตูน้า
ซํอมแซมห๎องน้าน้าชายโถนั่งห๎องน้าชายกดน้าไหลไมํหยุด ซํอมแซมห๎องน้าชั้น 4 ซํอมอํางล๎างมือ ซํอมแซมผนัง
อาคาร ซํอมทํอน้าทิ้งห๎องน้าหญิง /ชาย ซํอมทํอน้ารั่ว ซํอมแซมโถปัสสาวะห๎องน้าชายชั้น 3
 อาคารศูนย๑เรียนรวม 2 ตรวจสอบโถปัสสาวะห๎องน้าชายชั้น 1 และโถชักโครกห๎องน้าหญิง ชั้น
3 ซํอมโถชักโครกน้าไหลไมํหยุด เปลี่ยนก๏อกน้าห๎องน้าชายชั้น 1 ซํอมโถปัสสาวะ ซํอมโถปัสสาวะห๎องน้าชายชั้น 2
ฝั่งคณะมนุษยศาสตร๑
 อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ ตรวจสอบห๎องน้าผู๎หญิงสายน้าดีชารุด ซํอมแซมมอเตอร๑ปั้มน้า
 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 ซํอมก๏อกน้า ซํอมแซมหัวฉีดห๎องน้าชาย ซํอมแซมฝาชักโครก
ห๎องน้าชาย ห๎องที่ 2 หัก ซํอมแซมชักโครกห๎องน้าหญิงห๎องที่ 3
บริเวณแยกพุทธเกษตร ซํอมทํอน้าประปาแตก
อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ซํอมแซมถังพักน้าบนดาดฟูารั่วซึม
งานบริหารกลุํมงานอาคารพิเศษ ติดตั้งเครื่องปั้มน้าและทํอประปา
อาคารศูนย๑เรียนรวม 4 ซํอมแซมทํอประปาแตก ซํอมเครื่องกรองน้า ซํอมโถชักโครกน้าไหลไมํ
หยุดโถชักโครกตัน ชั้น 8

 ปรับปรุงและซํอมแซมระบบเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย๑เรียนรวม 2 ซํอมเครื่องปรับอากาศ
อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ล๎างเครื่องปรับอากาศกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ซํอม
เครื่องปรับอากาศทํอน้ารั่วของงานยานพาหนะ ซํอมเครื่องปรับอากาศห๎อง 402/2 ของอาคารศูนย๑เรียนรวม 3
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ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุมใหญํมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑มีความเย็นน๎อย ซํอมเครื่องปรับอากาศ
ห๎อง 201 อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 ซํอมเครื่องปรับอากาศสานักงานพิพิธภัณฑ๑ ซํอมตู๎น้าดื่ม ชั้น 3 อาคารศูนย๑เรียน
รวม 3 ซํอมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย๑เรียนรวม 3 ห๎อง 401/2 ซํอมเครื่องปรับอากาศห๎อง 303 น้าไหล
จากฐานตู๎เป็นจานวนมากอาคารศูนย๑เรียนรวม 3 ล๎างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย๑เรียนรวม1 ล๎างทา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย๑เรียนรวม 3 ซํอมเครื่องปรับอากาศห๎อง 704 508 อาคารศูนย๑เรียนรวม 4
ซํอมเครื่องปรับอากาศชารุดห๎อง 332 อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ซํอ มเครื่องปรับอากาศไมํเย็นห๎องประชุมชั้น2 กอง
ยานพาหนะฯ ซํอมเครื่องปรับอากาศไมํเย็นห๎อง 225 อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ซํอมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย๑
เรียนรวม 3 ซํอมตู๎ทาน้าเย็นพัดลมเสียงดังอาคารศูนย๑เรียนรวม 2 ซํอมตู๎ทาน้าเย็นชารุดอาคาร ศูนย๑เรียน 3 ซํอม
เครื่องปรับอากาศในห๎องเรียนชั้น 4 อาคารศูนย๑เรียนรวม 4 ซํอมเครื่องปรับอากาศอาคาร ศูนย๑เรียนรวม2 ห๎อง
205, 210, 310, 404 ซํอมเครื่องปรับอากาศ ห๎อง 301/1 303/1 402/1 อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 ซํอมเทอร๑โมสตัทเสียห๎อง 603 อาคารศูนย๑เรียนรวม 4 ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 8,300 บาท
 ซํอมเก๎าอี้โต๏ะเรียนชารุดอาคารศูนย๑เรียนรวม 1 , ซํอมปูายจราจรชารุด ซํอมปูายโครงเหล็ก
ประตูใหญํ ซํอมแซมแผงจราจรชารุด จานวน 7 แผง งานรักษาความปลอดภัย ให๎ความอนุเคราะห๑ทาเหล็กฉากให๎
หนํวยชํางไฟฟูา จานวน 24 อัน ซํอมแผงจราจร งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบทํอน้าบริเวณเครื่องสูบน้า
DP1 ชารุด ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบตะแกรงฝาทํอระบายน้าชารุด เชื่อมถังน้ามันพืชใช๎
แล๎วให๎กับสถานีผลิตไบโอดีเซล งานยานพาหนะ ซํอมแซมแผงกั้นจราจร งานรักษาความปลอดภัย ประสานงานกับ
งานสวนฯ ตรวจสอบ แผํนเหล็กรองรับฝาทํอระบายน้าชารุด ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบฝา
ทํอระบายน้าชารุด จัดทาขาตั้งปูายจราจร จานวน 50 ชุด ซํอมประตูเหล็กปิด – เปิด หลุดออกจากเสา ประตูทั้ง
สองข๎างบริเวณอาคารปฐพี ทาชั้นวางหนังสือข๎างห๎องรับแขก ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ซํอมฝาทํอระบาย
น้าชั้นลําง อาคาร ศร.3 จานวน 8 จุด ซํอมฝาปิดบํอบาบัดน้าเสียที่อาคารวิจัยและพัฒนา จานวน 4 ฝา ซํอมฝาทํอ
ระบายน้าชารุด ลานจอดรถอาจารย๑ ศูนย๑เรียนรวม 1 ด๎านสวน 100 ปี ซํอมประตูเหล็กปิด – เปิด ชารุด อาคาร
พุทธเกษตร ตรวจสอบและซํอมฝาปิดบํอพักน้า อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน
53,260 บาท

 ซํอมแซมฝาทํอชารุดที่คณะวิทยาศาสตร๑ ซํอมแซมประตูห๎องกาแฟ ฝั่งงานอาคารสถานที่ กอง
ยานพาหนะฯ ซํอมฟุตบาททางเดินเท๎าข๎างโรงเรียนสาธิตฯ ทรุดตัว ซํอมโต๏ะทางาน จานวน 3 ตัวของหนํวยสาร
บรรณ , ซํอมประตูห๎องน้าคนพิการ ชั้น 8 ชั้น 10 ตรวจสอบการปรับปรุงห๎องน้าศูนย๑เรียนรวม 1 -4 ตรวจสอบ
กระจกบานเลื่อนชารุด งานรักษาความปลอดภัยซํอมฝูาเพดานห๎องพักอาจารย๑ห๎อง 214 ซํอมประตูห๎องน้าหญิงบาน
พับหลุดอาคารศูนย๑เรียนรวม 3 ,ซํอมรางผ๎ามํานอาคารศูนย๑เรียนรวม 2 ห๎อง 202 ห๎อง 206 ตรวจสอบชํองแสง
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สวํางอาคาร ศร.1 รั่วซึม ซํอมสะพานชารุดข๎างอาคารหอประชุม ตรวจสอบอาคารศูนย๑เรียนรวม3 ฝูาเพดานรั่ว
ซํอมแซมประตูห๎องน้าคนพิการ ชั้น2 8 ที่ล็อคประตูชารุด ซํอมแซมลูกบิดประตูชารุดห๎องหนํวยชํางยนต๑ ตรวจสอบ
และซํอมแซมหลังคาศาลาหกเหลี่ยม ซํอมแซมหลังคาสถานีใบโอดีเซล งานยานพาหนะซํอมแซมโช๏คประตูห๎องพัก
พนักงานขับรถยนต๑ ชารุด ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 77,300 บาท

พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก.
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได๎พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
พื้นที่สํ วนกลาง มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ มี หน๎ าที่ในด๎ านการรักษาความปลอดภัยในทรั พย๑สิ นของทางราชการ
ควบคุ ม ดู แ ลจั ด ระบบการจราจรภายในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ รวมถึ ง การควบคุ มการให๎ บริ การของกลุํ ม
รถจักรยานยนต๑บริการ ควบคุมหาบเรํแผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และให๎บริการในด๎านอื่น ๆ ตามที่ได๎รับ
การร๎องขอ และมีการบริหารจัดการด๎านการรักษาความปลอดภัยตําง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ดาเนินการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีตําง ๆ ซึ่งมีผลการดาเนินงานในการกากับ ติดตามผู๎ปฏิบัติฝุาฝืนกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ มีรายได๎ และรายจําย ดังนี้
1.1 รายได้จากการบริหารงาน

รายการ
1. ปรับผู๎ฝุาฝืนระเบียบการล็อคล๎อรถยนต๑
2. ปรับผู๎ฝุาฝืนระเบียบหาบเรํ แผงลอยและล๎อเลื่อน
3. ปรับผู๎ฝุาฝืนระเบียบรถจักรยานยนต๑รับจ๎าง
รวม

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2555
ประจาปี 2556
จานวนครั้ง
จานวนเงิน
จานวนครั้ง จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
3,124
421,300 3,213
907,200
975
195,000
891
178,200
17
3,400
332
66,400
4,116
619,700 4,436
1,151,800
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1.2 รายจ่ายจากการบริหารงาน
รายการ
1. จ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอด
รถจักรยานและรถจักรยานยนต๑ (ประตูพหลโยธิน 1, ประตู
งามวงศ๑วาน 1, 2, ประตูวิภาวดี และลานจอดรถหอประชุม)
2. จ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สํวนกลาง
3. จ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ภายใน
สานักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรมการเกษตร
รวม

การดาเนินงาน
ประจาปี 2555
ประจาปี 2556
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน
ครั้ง
(บาท)
ครั้ง
(บาท)
1
1,412,400
1
1,908,000
1
0

3,672,240
0

1
1

4,869,744
442,704

2

5,084,640

3

7,220,448

2. โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑รํวมกับ สถานีตารวจ
นครบาลบางเขน บริห ารจัดการ ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ ให๎ เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย เกิดความสะดวกและปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สิน ตลอดจนเป็นการปูองกันและลดการเกิดคดี
อาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแตํเดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการตํอเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานรับแจ๎งเหตุตําง ๆ ดังนี้
เหตุการณ์ที่เกิด

ปีงบประมาณ
2555 (ครั้ง)
เหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหาย/สูญหาย
เหตุลักทรัพย๑
49
ชิงทรัพย๑/ล๎วงกระเป๋า
บุคคลต๎องสงสัยวัยรุํนมั่วสุม
ทรัพย๑สินสูญหาย
ทุบกระจกรถ
เหตุทาให๎เสียทรัพย๑
จับกุมคนร๎ายมีอาวุธมีด
เหตุไฟไหม๎
เหตุรถจักรยานยนต๑หาย
เหตุกรีดกระเป๋า
เหตุรถจักรยานสูญหาย
เหตุรถยนต๑สูญหาย
รวม

0
4
245
10
1
0
9
15
3
0
0
336

ปีงบประมาณ
2556 (ครั้ง)
41
4
2
56
1
3
6
4
0
14
21
1
213

หมายเหตุ
ปี 2555 1) จับกุมคนร๎ายได๎ 4 คน
2) จับกุมตํางด๎าวได๎ 1 คน
ปี 2556 จับกุมคนร๎ายได๎ 4 คน
ปี 2556 จับกุมคนร๎ายได๎ 1 คน

ปี 2556 จับกุมคนร๎ายได๎ 1 คน
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เหตุการณ์ที่เกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
เหตุกระโดดตึกเสียชีวิต
อนาจาร
ทะเลาะวิวาท
เหตุทาร๎ายรํางกาย
จับกุมคนร๎ายเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุจมน้าเสียชีวิต
รวม
เกิดอุบัติเหตุ
เหตุรถชนกัน
รวม

ปีงบประมาณ
2555 (ครั้ง)

ปีงบประมาณ
2556 (ครั้ง)

1
0
0
10
2
0
13

0
1
1
4
2
1
9

64
64

5
5

หมายเหตุ
ปี 2555 ผลัดตกตึกเสียชีวิต

เด็กจมน้าเสียชีวิต

3. โครงการแบ่งเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัย เป็นโครงการที่ดาเนินการแบํงเขตพื้นที่ความ
ปลอดภัยออกเป็น 7 เขต เพื่อเป็นการแบํงโซนในการรักษาความปลอดภัย เพื่อให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
เขตพื้นที่ 1 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ด๎านทิศเหนือ
ติดถนนจักรพันธ๑ฯ
ด๎านทิศตะวันออก
ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ด๎านทิศใต๎
ติดถนนระพีสาคริก
ด๎านทิศตะวันตก
ติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 2 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ด๎านทิศเหนือ
ติดถนนระพีสาคริก
ด๎านทิศตะวันออก
ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ทิศใต๎
ติดถนนงามวงศ๑วาน
ด๎านทิศตะวันตก
ติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 3 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ด๎านทิศเหนือ
ติดถนนไพทูรย๑อิงคสุวรรณ
ด๎านทิศตะวันออก
ติดถนนสุวรรณวาจกกสิ
ด๎านทิศใต๎
ติดถนนจักรพันธ๑ฯ
ด๎านทิศตะวันตก
ติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 4 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ด๎านทิศเหนือ
ติดถนนเลียบคลองบางเขน
ด๎านทิศตะวันออก
ติดชุมชนโรงสูบ
ด๎านทิศใต๎
ติดถนนไพทูรย๑อิงคสุวรรณ
ด๎านทิศตะวันตก
ติดคณะประมง
เขตพื้นที่ 5 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ด๎านทิศเหนือ
ติดสานักงานปรมาณูฯ
ด๎านทิศตะวันออก
ติดถนนสุธรรมอารีกุล
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ด๎านทิศใต๎
ติดถนนงามวงศ๑วาน
ด๎านทิศตะวันตก
ติดถนนวิภาวดี
เขตพื้นที่ 6 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ชุมชนซอยพหลโยธิน 45, บ๎านพักข๎าราชการ ลูกจ๎างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
จุดทิ้งขยะ ซอยพหลโยธิน 45, อาคารสวัสดิการ มก.
เขตพื้นที่ 7 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
7/1 สมาคมนิสิตเกํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
7/2 คณะสัตวแพทย๑ คณะเทคนิคการสัตวแพทย๑ โรงพยาบาลสัตว๑ และคอกสุนัขจรจัด
7/3 คณะวนศาสตร๑
7/4 พื้นที่สามเหลี่ยม อนุสาวรีย๑สามบูรพาจารย๑ หอประชุม ศาลาหกเหลี่ยม
4 โครงการแบ่งเขตควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัย มีการแบํงเขตควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัย
ควบคุมยานพาหนะที่ผํานเข๎า-ออก, ควบคุมรถจักรยานยนต๑ หาบเรํ แผงลอย ล๎อเลื่อน ที่ไมํได๎รับอนุญาตเข๎า
ภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการตํอเนื่อง เริ่มดาเนินการตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ 2554 จนถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ 2556 ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 3,081.60 บาท

5. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย. ISO) มีการดูแลควบคุม
รถจักรยานยนต๑บริการที่ได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห๎ามวิ่งเข๎าภายในเขตการเรียนการสอนโดยจัดเจ๎าหน๎าที่ยามให๎
ประจาตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให๎รถจักรยานยนต๑บริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน
เป็นโครงการตํอเนื่องดาเนินการตั้งแตํปี 2545 โดยมีการจัดทาบัตรประจาตัวผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต๑บริการที่ได๎รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ราคาคําโดยสารรถจักรยานยนต๑บริการบริเวณจุดจอดรถ
บริการตําง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกตํอผู๎ใช๎บริการ และติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑การใช๎บริการรถจักรยานยนต๑
บริการที่ได๎รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ โดยแจ๎งรายละเอียดรถจักรยานยนต๑บริการที่ถูกระเบียบ
เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการสามารถเลือกใช๎บริการรถจักรยานยนต๑บริการที่ได๎รับอนุญาตได๎ อยํางถูกต๎อง เพื่อความปลอดภัย
สาหรับผู๎ที่ใช๎บริการ เริ่มดาเนินการปีงบประมาณ 2553 จนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใช๎งบประมาณรายได๎
สํวนกลาง เป็นเงิน 26,652 บาท

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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6. โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และบริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง โดยได๎
ดาเนินการจัดจ๎างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ และอาคารพื้นที่สํวนกลาง จุดจอดรถจักรยานบริเวณประตูตําง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด๎วย อาคารหอประชุม ลานจอด
รถหอประชุม อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ อาคารพุทธเกษตร อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารบํอบาบัดน้าเสีย อาคารกาพล
อดุลย๑วิทย๑ อาคารศูนย๑เรียนรวม 1, 2, 3, และ 4 อาคารสานักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรมการเกษตร ฯลฯ ใช๎เงินรายได๎
สํวนกลาง เป็นเงิน 7,220,448 บาท
นอกจากนั้นยังดาเนินการบริหารจัดการเพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สิน ดังนี้
 ติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อประชาสั มพันธ๑ให๎นิสิต บุคลากรและผู๎ใช๎บริการของ
มหาวิทยาลั ยฯ ปฏิบั ติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับที่กาหนด นอกจากนั้น ยังติดปูายประชาสัมพันธ๑ให๎ระมัดระวังความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย๑สิน เพื่อไมํให๎เกิดการสูญหาย บริเวณพื้นที่ตําง ๆ ได๎แกํ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 โรงอาหาร
คณะวิทยาศาสตร๑ สนามอินทรีจันทรสถิตย๑ ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 ใช๎งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้น
2,502 บาท เป็นโครงการตํอเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแตํวันที่ 7 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

 ประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านพื้นที่ ดาเนินการติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ห๎ามจาหนํายสินค๎า บริเวณชํองทางเดิน เข๎า-ออกบริเวณปูายรถประจาทางประตูงามวงศ๑วาน ๑ เพื่อ
ประชาสัมพันธ๑ห๎ามนาสินค๎ามาวางขาย เนื่องจากชํวงเช๎ามีผู๎นาสินค๎ามาจาหนํายบริเวณดังกลําว ทาให๎นิสิตและบุคลากร
เดินผํานเข๎า-ออกไมํสะดวก

 ติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ดาเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณ
ประตูงามวงศ๑วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข๎า-ออก ของรถยนต๑และบุคคลตํางๆ ตั้งแตํเวลา 22.00 น. เพื่อความ
ปลอดภัยตํอนิสิต บุคลากร และทรัพย๑สินของมหาวิทยาลัย เริ่มดาเนินการตั้งแตํวันที่ 8 มีนาคม 2551 และ
ดาเนินการอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน 57,780 บาท

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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7. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดาเนินการประสานงานกับสานักบริการคอมพิวเตอร๑ติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ และทรัพย๑สิน บริเวณชํองทางเข๎า -ออก
ประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน เริ่มดาเนินการตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน
โดยแบํงออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ดาเนินการติดตั้ง 9 จุด ประกอบด๎วย อาคารศูนย๑เรียนรวม 1 อาคารศูนย๑เรียนรวม
2 อาคารศูนย๑เรียนรวม 3 โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 อาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ อาคารศูนย๑มัลติมีเดีย
อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร๑ อาคาร Kasetsart IT Square (KITS) ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน
1,597,296 บาท
ระยะที่ 2 ดาเนินการติดตั้งทั้งหมด 19 จุด ประกอบด๎วย อาคารเทพศาสตร๑สถิตย๑ จานวน 6
จุด หอ 4 อาคารกิจกรรม จานวน 1 จุด ตึกกิจกรรม อาคาร 8 จานวน 3 จุด ตึกพักชายที่ 14 จานวน 1 จุด ตึก
พักชายที่ 15 จานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 13 จานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 14 (เรือนไม๎) จานวน 2 จุด หอพักชาย
ที่ 12 (เรือนไม๎) จานวน 2 จุด หอพักชายที่ 13 (เรือนไม๎) จานวน 2 จุด ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน
1,622,548 บาท
ระยะที่ 3 ดาเนินการติดตั้งทั้งหมด 12 จุด ประกอบด๎วย ประตูงามวงศ๑วาน 1 จานวน 2
จุด ประตูงามวงศ๑วาน 2 จานวน 2 จุ ด ประตูวิภาวดี จานวน จานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 1 จานวน 2 จุด
ประตูพหลโยธิน 2 จานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 45 จานวน 2 กล๎อง ใช๎งบประมาณรายได๎สํวนกลาง เป็นเงิน
1,715,747 บาท

8. การจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองยานพาหนะฯ ดาเนินการทาบัตรอนุญาตผํานเข๎า-ออกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการดูแล รักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เกิดความปลอดภัยตํอนิสิต
และบุคลากร ได๎ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 วําด๎วยการนา
รถยนต๑ผํานเข๎าออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2555 http://www.vehicle.ku.ac.th/
และมีรายได๎จากการจัดเก็บคําธรรมเนียมบัตรอนุญาตผํานเข๎า -ออก เป็นเงิน 291,600 บาท จากการให๎บริการทา
บัตรอนุญาตผํานเข๎า-ออก และบัตรอนุญาตสาหรับรถจักรยานยนต๑
รถยนต์
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ผู๎ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาต

ประเภท

รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่
สํวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพื่อให๎เกิดความสะดวก ปลอดภัย ลดผลกระทบเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางด๎าน
ยานพาหนะ ภายในเกษตรกลางบางเขน ดังนี้
1. การจั ดการจราจรขาเข้าบริ เวณประตูทางเข้า -ออก
และทางแยกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการจัด
การจราจรบริเวณทางแยกตํางๆ ประตูเข๎า-ออก เพื่ออานวยความสะดวก
ด๎านการจราจร เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร๎อย
เป็น
โครงการตํอเนื่องโดยได๎ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
2. โครงการจั ด การเส้ น ทางจราจร ด าเนิ น การจั ด
ก า ร จ ร า จ ร บ น ถ น น จั ก ร พั น ธ๑ เ พ็ ญ ศิ ริ ตั้ ง แ ตํ ป ร ะ ตู วิ ภ า ว ดี ถึ ง แ ย ก
คณะสังคมศาสตร๑-คณะอุตสาหกรรม และจากแยกคณะสั งคมศาสตร๑ ถึงหน๎า
คณะสั งคมศาสตร๑ โดยได๎น ากรวยยางและปูายจราจรไปติดตั้ง พร๎อมทั้งจัด
เจ๎าหน๎าที่ยามกากับดูแล โดยมีคําใช๎จํายทั้งหมดในการดาเนินงาน ในงบประมาณ
2556 เป็นเงิน 42,000 บาท
๓.โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการ
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ เพื่ออานวยความสะดวกและจัดการจราจรให๎เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย ใช๎งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 88,877.40 บาท เป็น
โครงการตํอเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแตํวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต๎นไปจนถึงปัจจุบัน
การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณปูายรถเมล๑ประตูงามวงศ๑วาน 2
การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณทางเข๎าศูนย๑เรียนรวม 4
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณประตูงามวงศ๑วาน 2
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑เขตการเรียนการสอนภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑การใช๎บริการรถจักรยานยนต๑ บริการที่ได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
รายงานประจาปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี:
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ปูายประชาสัมพันธ๑การใช๎ชํองทางเดินรถหน๎าอาคาร KU. AVENUE บริเวณแยกกองยานพาหนะฯ
บริเวณหน๎าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ และหน๎าอาคารกิจกรรม
ปูายประชาสัมพันธ๑การใช๎ชํองทางจราจรบริเวณประตูทางเข๎า-ออก
การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑บริเวณลานจอดรถศูนย๑เรียนรวม 2-3
ถนนจักรพันธ๑ ตั้งแตํแยกพุทธเกษตรถึงแยกสังคมศาสตร๑-อุตสาหกรรม
บริเวณหน๎าภาควิชาพืชสวนถึงแยกโครงการหลวง
บริเวณถนนจันทรสถิตย๑ 2 ฝั่ง ตั้งแตํแยกประตูงามวงศ๑วาน ๑ ถึงแยกประตูงามวงศ๑วาน 2
บริเวณถนนชูชาติกาภู ตั้งแตํแยกสังคมศาสตร๑ถึงแยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี
ที่จอดรถผู๎เข๎ารํวมงาน 90 ปี ศ.ระพี สาคริก บริเวณด๎านหน๎าอาคารสารนิเทศ 50 ปี
หน๎าอาคารจอดรถบางเขน แยกอาคารศูนย๑เรียนรวม 4 อาคารจักรพันธ๑ และแยกหน๎าร๎านจิปาถะ
ปูายเตือน “ที่จอดรถเฉพาะบุคลากรและลูกค๎าโครงการหลวงเทํานั้น ฝุาฝืนล็อคล๎อปรับ”
ปูายประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอดตลอดแนว ฝุาฝืนปรับล็อกล๎อ บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ
ด๎านหน๎ากรมการข๎าว
ปูายประชาสัมพันธ๑ ฝุาฝืนปรับล็อคล๎อ ๕๐๐ บาท บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ปูายเตือน “ห๎ามจอดซ๎อนคัน ฝุาฝืนปรับล็อกล๎อ” บริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
ปูายโปรดทราบ ทํานกาลังขับรถในสถานการศึกษาขอความรํวมมือโปรดใช๎ความเร็ว
ในการขับไมํเกิน ๔๐ กม./ชม. จอดรถให๎ถูกต๎องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
โปรดปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ๎าหน๎าที่ฝุาฝืนปรับล็อคล๎อ ๕๐๐ บาท
ติดตั้งปูายประกาศที่จอดรถเฉพาะอาจารย๑ผู๎สอนอาคารศูนย๑เรียนรวมรวม ๒, ๓ และ ๔ ที่มี
สติกเกอร๑ เขียว-เหลือง เทํานั้น เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐น (ไมํเว๎นวันหยุดราชการ) ฝุาฝืนล็อคล๎อ ปรับ ๕๐๐ บาท

4. โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร ดาเนินการสารวจเครื่องหมายจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ หากมีชารุด/เสื่อมสภาพ ดาเนินการจัดซื้อเพื่อดาเนินการติดตั้งใหมํ เพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกให๎กับนิสิตและบุคลากร โดยใช๎งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 45,000
บาท ซึ่งได๎ดาเนินการดังนี้
ดาเนินการติดตั้งปูายจราจรบริเวณแนวถนนหลวงสุวรรณ
ดาเนินการซํอมแซมปูายจราจรที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะน้าทํวมภายใน มก.
ดาเนินการทาความสะอาดและซํอมแซมแผงจราจรที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะน้าทํวมภายใน
มหาวิทยาลัย
ถนน สุวรรณวาจกสิกิจ บริเวณแยกไปรษณีย๑
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ตั้งกรวยยาง บริเวณถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ ตั้งแตํเรือนองุํนปวุณศรีจนถึงหน๎า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑
ติดตั้งปูายห๎ามจอดตลอดแนว ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณหน๎าไปรษณีย๑
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอด บริเวณด๎านหลังอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
ติดตั้งปูายจราจรประชาสัมพันธ๑บอกทาง ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแตํประตูงามวงศ๑วาน 1
จนถึงแยกสิ่งทอ
ติดตั้งปูายห๎ามจอดตลอดแนว ถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ ขาเข๎าจนถึงหน๎าคณะสถาปัตยฯ
ติดตั้งประชาสัมพันธ๑เตือนห๎ามจอดตลอดแนว บริเวณโรงเรียนสาธิตเกษตร ด๎านข๎าง
คณะศึกษาศาสตร๑
ติดตั้งปูาย ห๎ามจอด ๐๕.๐๐-๑๗.๐๐น ฝุาฝืนล็อคล๎อปรับ ๕๐๐ บาท ถนนจันทรสถิตย๑
บริเวณโค๎งสานักพิพิธภัณฑ๑และวัฒนธรรมการเกษตร และบริเวณหน๎าคณะเศรษฐศาสตร๑

5. การปรับปรุงสีขอบฟุตบาทภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการปรับปรุงสีขอบฟุตบาท
บริเวณขอบทางเดินเท๎าภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และทาสีเนินชะลอความเร็วให๎เห็นเป็นเดํนชัด บริเวณถนน
ไพฑูรย๑ อิงคสุวรรณ ถนนกาพล อดุลวิทย๑ ข๎างสนามบาส เพื่ออานวยความสะดวกด๎านการจราจรให๎แกํ นิสิต
บุคลากร และผู๎ที่มาติดตํอราชการใช๎งบประมาณในการดาเนินการ เป็นเงิน 443,575 บาท
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การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎ รับความรํวมมือกับหนํวยงานเอกชนเกี่ยวกับการดาเนินงานใน
โครงการประหยั ดพลั ง งาน ในการสนั บ สนุ นงบประมาณดาเนินโครงการไบโอดีเซลให๎ บรรลุ ผ ลส าเร็จได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดกับประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการให๎
นิสิตเข๎าศึกษาดูงาน การบริการทางวิชาการแกํประชาชน โดยมีการถํายทารายการตําง ๆ ซึ่งมีหนํวยงานเอกชน
สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 475,000 บาท ประกอบด๎วย
บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท๑ จากัด บริจาคเครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล รุํน BTC-150
พร๎อมวัสดุอุปกรณ๑ รวมเป็นเงิน 335,000 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย๑ จากัด (มหาชน) บริจาคเงิน จานวน 100,000 บาท
บริษัท เจนชวัล จากัด บริจาคเงิน จานวน 10,000 บาท
ธนาคารกสิกรไทย จากัด บริจาคเงิน จานวน 10,000 บาท
ธนาคารทหารไทย จากัด บริจาคเงิน จานวน 20,000 บาท
เริ่ มดาเนิ นโครงการตั้งแตํปีงบประมาณ 2551 ทํานอธิการบดีมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร๑ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 และดาเนินการตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได๎ให๎บริการทาง
วิชาการ ศึกษาดูงาน ของนิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู๎สนใจ ดังนี้
วัน เดือน ปี
11 ตุลาคม 2555
18 ตุลาคม 2555
10 มกราคม 2556
22 มกราคม 2556
27 มีนาคม 2556
28 พฤษภาคม 2556
25 มิถุนายน 2556
6 สิงหาคม 2556
15 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
6 กันยายน 2556

หน่วยงาน
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อมและการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล๎าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน
บริษัท เฟรเกรนท๑ จากัด
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน รัฐสภา
มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ
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จานวน (คน)
7
100
3
10
10
8
7
3
10
35
1
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นอกจากนั้น ยังมีการผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช๎กับรถสวัสดิการ และรถสํวนกลาง ประกอบด๎วย
เดือน

พ.ศ.

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

2555
2555
2555
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

ผลิตได้
(ลิตร)
320
960
640
780
640
640
640
600
640
640
640
640
7,780

รายจ่ายค่าวัสดุ
และอื่นๆ(บาท)
2,574.99
7,727.97
5,149.98
6,294.18
5,149.98
5,149.98
5,149.98
4,863.39
5,149.98
5,149.98
5,149.98
5,149.98
62,660.37

ราคาน้ามัน/
ลิตร
9,564.80
28,694.40
19,200.00
23,314.20
19,129.60
19,257.60
19,257.60
18,054.00
19,257.60
19,257.60
19,257.60
19,257.60
233,502.60

ประหยัดงบประมาณ
(บาท)
6,989.81
20,964.43
14,050.02
17,020.02
13,979.62
14,107.62
14,107.62
13,190.61
14,107.62
14,107.62
14,107.62
4,904.67
161,637.28

การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ได๎มีบันทึกข๎อตกความรํวมมือกับบริษัท นงนุชแลนด๑สเคป แอนด๑ การ๑เด๎น
ดีไซน๑ จากัด (คุณกัมพล ตันสัจจา) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวน ปลูกต๎นไม๎และ
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น๑ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ โดยมอบหมายให๎ ก องยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ประสานงาน กับบริษัท นงนุชแลนด๑สเคป แอนด๑ การ๑เด๎นดีไซน๑ จากัด เพื่อดาเนินโครงการปลูกต๎นไม๎ และปรับปรุง
ภูมิทัศน๑ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ โดยคุณกัมพล ตันสัจจา ให๎ความอนุเคราะห๑ต๎นไม๎ วัสดุอุปกรณ๑ และคํา
ดาเนินงาน จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,355,937.50 บาท (สามล๎านสามแสนห๎าหมื่นห๎าพันเก๎าร๎อยสามสิบเจ็ดบาท
ห๎าสิบสตางค๑) ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ดาเนินการปรับพืน้ ที่จัดวางขอบคันหินตลอด
แนว ทาทางข๎ามเกาะกลาง โดยการปูตัวหนอนแบบคดกริช ปรับพื้นที่ปลูกต๎นไม๎และปลูกหญ๎า และทาสีจราจร
พร๎อมทั้งมีการประสานกับ บริษัท นงนุชแลนด๑สเคป แอนด๑ การ๑เด๎นดีไซน๑ จากัด เพื่อเข๎ามาดาเนินการจัดภูมิทัศน๑
บริเวณเกาะกลางถนนไพฑูรย๑อิงคสุวรรณ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยทาการปลูกต๎นปาล๑มเชอรี่ และต๎น
อินทผาลัม เพื่อเป็นการแก๎ไขในเรื่องของการจราจร ความปลอดภัย รวมถึงเกิดภูมิทัศน๑ที่ดี รํมรื่น สวยงาม และได๎รับ
ความอนุเคราะห๑จาก บริษัท นงนุชแลนด๑สเคป แอนด๑ การ๑เด๎นดีไซน๑ จากัด ประกอบด๎วย
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ลาดับที่

รายการพันธุ์ไม้

ขนาด

ความสูง

จานวน

1

เชอรี่

ขุดล๎อม

-

80 ต๎น

17,000

1,360,000

2

อินทผาลัม

ป.100

2.50-3.00

5 ต๎น

25,000

125,000

รวม

1,485,000

35

11,200

รวม

11,200

รวมมูลค่าพันธุ์ไม้ พร้อมวัสดุปลูก เป็นเงิน

1,496,200.00

คําแรง + คําดาเนินการ + คําขนสํง 25% เป็นเงิน

374,050.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,870,250.00

3

ไม๎ค้ายัน

Ø 2-3"

320 ทํอน

ราคาต่อหน่วย (บาท) จานวนเงิน (บาท)
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2. โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ สานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ดาเนินการปรับพื้นที่ปูตัวหนอนทางเดินเท๎า ปรับพื้นที่ปลูกต๎นไม๎และปลูกหญ๎า และทาสีจราจร พร๎อม
ทั้งมีการประสานกับ บริษัท นงนุชแลนด๑สเคป แอนด๑ การ๑เด๎นดีไซน๑ จากัด เพื่อเข๎ามาดาเนินการจัดภูมิทัศน๑บริเวณรอบ
อาคารเรียนและปฏิบัติการทางด๎านคอมพิวเตอร๑ สานักบริการคอมพิวเตอร๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให๎
ภูมิทัศน๑บริเวณโดยรอบอาคารฯ เกิดความรํมรื่น สวยงาม ทั้งนี้ ได๎รับความอนุเคราะห๑จาก บริษัท นงนุชแลนด๑สเคป
แอนด๑ การ๑เด๎นดีไซน๑ จากัด ประกอบด๎วย
ลาดับที่

รายการพันธุ์ไม้

ขนาด

ความสูง

จานวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

1

อินทผาลัม

ป.120

2.50-3.00

5 ต๎น

25,000

125,000

2

อินทผาลัมไต๎หวัน

ป.100

1.00-1.20

5 ต๎น

15,000

75,000

3

ยะวา

ป.100

7.00-8.00

26 ต๎น

20,000

520,000

4

ยะวา

ป.100

4.00-5.00

13 ต๎น

15,000

195,000

5

คาเพ็น

2ป

5.00-6.00

42 ต๎น

1,500

63,000

6

หมากนวล 3 ลา

2ป

2.50-3.00

25 ต๎น

2,000

50,000

7

หมากเขียวกอ

2ป

2.00-2.50

40 ต๎น

1,500

60,000

8

ไทรยอดทอง

2ป

0.60-0.80

80 ต๎น

800

64,000

รวม

1,152,000

430 ทํอน

35

15,050

วัสดุปลูก องค์ประกอบสวน
1

ไม๎ค้ายัน

Ø 2-3"

2

ทราย

20 คิว

650

13,000

3

ดินผสมปลูก

10 คิว

850

8,500

รวม

36,550

รวมมูลค่าพันธุ์ไม้ พร้อมวัสดุปลูก เป็นเงิน 1,188,550.00
คําแรง + คําดาเนินการ + คําขนสํง 25% เป็นเงิน

297,137.50

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,687.50
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การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เกี่ยวกับ
การประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับให๎หนํวยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
สาหรับในสํวนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได๎บริหารจัดการด๎านอาคารเรียนสํวนกลาง ด๎านอาคารสาหรับ
การจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแตํงสถานที่ ซึ่งมีรายรับและหนํวยงานขอยกเว๎นคําธรรมเนียม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ดังนี้
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ลาดับที่
1

2

3

รายการ
เงินรายได้จากการบริหารงาน
- คําธรรมเนียมอาคารสารนิเทศ 50 ปี
- คําธรรมเนียมอาคารจักรพันธ๑เพ็ญศิริ
- คําธรรมเนียมอาคารศูนย๑เรียนรวม 1
- คําธรรมเนียมอาคารศูนย๑เรียนรวม 2
- คําธรรมเนียมอาคารศูนย๑เรียนรวม 3
- คําธรรมเนียมอาคารศูนย๑เรียนรวม 4
- คําธรรมเนียมอาคารหอประชุม
- คําธรรมเนียมอาคารวิจยั และพัฒนา
- คําธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร
- คําธรรมเนียมสานักพิพิธภัณฑ๑ฯ
- คําบารุงรักษารถยนต๑
- คําบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- คําธรรมเนียมตัดต๎นไม๎
- คําธรรมเนียมยืมอุปกรณ๑
- คําธรรมเนียมเก็บขยะ
- คําธรรมเนียมจัดตกแตํงสถานที่
- คําธรรมเนียมรถบรรทุกน้า/รถกระเช๎า
เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
- อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 1
- อาคารจอดรถงามวงศ๑วาน 2
- อาคารจอดรถบางเขน
- อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
- ลานจอดรถหอประชุม
รวมทั้งสิ้น

ผลการดาเนินงาน
รายรับ (บาท)
ขอยกเว้น (บาท) รวมจานวนเงิน (บาท)
2,396,954.24
20,632,180
23,029,134.24
386,077.00
2,062,200.00
2,448,277.00
684,940.00
1,068,000.00
1,752,940.00
335,209.00
553,800.00
889,009.00
0.00
2,286,900.00
2,286,900.00
254,334.00
4,321,840.00
4,576,174.00
197,993.50
9,251,000.00
9,448,993.50
39,770.00
194,000.00
233,770.00
54,950.50
200,400.00
255,350.50
14,841.00
0
14,841.00
166,840.00
0
166,840.00
201,243.24
652,722.00
853,965.24
60,756.00
41,318.00
102,074.00
70,322.50
70,322.50
485.00
485.00
5,702.50
5,702.50
21,340.00
21,340.00
41,340.00
41,340.00
1,455.00
1,455.00
19,045,708.20
570,850
19,616,558.20
8,981,139.25
172,800.00
9,153,939.25
6,893,602.50
108,000.00
7,001,602.50
1,610,266.80
54,530.00
1,664,796.80
625,321.15
235,520.00
860,841.15
935,378.50
935,378.50
21,512,984.94 21,203,030.00
42,716,014.94
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การบริหารความเสี่ยง
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตบางเขน และระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ประจาปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
1. แผนการบริหารความเสี่ ยงและมาตรการรักษาความปลอดภัย มีการจัดทาบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎ทุกหนํวยงานดาเนินการตามแผนให๎เกิดความปลอดภัยตํอนิสิต
บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปรากฏในระบบหนังสือเวียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ใน
วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ๑ 2556 เว็ บ ไซต๑ https://phpweb.cpc.ku.ac.th :8443/eoffice/ และเว็ บ ไซต๑
http://www.vehicle.ku.ac.th/
2. แผนบริหารความเสี่ยง ด๎านความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สิน เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
3. แผนความตํอเนื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองาน
บริการที่สาคัญได๎อยํางตํอเนื่องแม๎เกิดสภาวะวิกฤต เพื่อครอบคลุมในเกตุการณ๑ตําง ๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม
ประท๎วง/จลาจล และโรคระบาด และนาประชาสัมพันธ๑บนเว็บไซต๑ http://www.vehicle.ku.ac.th/ และเว็บไซต๑
http://ia.psd.ku.ac.th/RSK/rsk_v2/Exce/frm_A00.php
4. แผนด ารงความตํ อ เนื่ อ งตามภารกิ จ ยามเกิ ด ภั ย พิ บั ติ (Business
Continuity
Plan)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต๑ http://www.vehicle.ku.ac.th/

การจัดการความรู้สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีหน๎าที่บริหารจัดการภารกิจด๎านความปลอดภัยเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอนิสิต บุคลากร ตลอดจนทรัพย๑สินของทางราชการ
กอปรกับ คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุมเมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีมติเห็ นชอบกับแนวทางและมาตรการที่
กาหนดให๎หนํวยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑การมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจ ดาเนินการบริหารความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤตขององค๑การ เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือ
งานบริการที่สาคัญได๎อยํางตํอเนื่องแม๎เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให๎สานักงาน ก.พ.ร. เป็น
หนํวยงานหลักในการสนับสนุนการดาเนินการให๎แกํหนํวยงานของรัฐ ให๎ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความตํอเนื่อง
ขององค๑การให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 และนาแผนบริหารความตํอเนื่องขึ้นบนเว็บไซด๑ของหนํวยงาน
เพื่อสานักงาน ก.พ.ร. จะได๎ติดตามผลการจัดทาแผนดังกลําวตํอไป ในการนี้ จึงมี คาสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ที่
2641/2555 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง แตํงตั้งคณะทางานบริหารความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน โดยให๎คณะทางานมีหน๎าที่
1. จั ด ท ากรอบแนวทางและแผนการด าเนิ น การเตรี ย มความพร๎ อ ม ตํ อ สภาวะวิ ก ฤตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน
2. จัดทางบประมาณในการดาเนินงานเตรียมความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤตอยํางบูรณาการ กับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎สามารถปฏิบัติภารกิจภายใต๎ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยูํอยํางาจากัด
เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริ ห ารความตํ อ เนื่ อ งของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ ทั้ ง ระดั บ
มหาวิทยาลั ย ระดับวิทยาเขต และระดับหนํ วยงาน ดาเนินการไปด๎ว ยความเรียบร๎อย อยํางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผ ล สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สาคัญได๎อยํางตํอเนื่องแม๎เกิดสภาวะวิกฤต เพื่อ
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ครอบคลุมในเหตุการณ๑ตําง ๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท๎วง/จลาจล และโรคระบาด รายงานให๎สานักงาน
ก.พ.ร. ทันตามระยะเวลาที่กาหนด จึงได๎มีการดาเนินการจัดการความรู๎เชิงปฏิบั ติการ จานวน 2 ครั้ง เพื่อจัดทาแผน
ความตํอเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จานวน 1 ครั้ง และทดสอบแผนบริหารความตํอเนื่อง ให๎สามารถ
ปฏิบัติงานภารกิจหลักหรืองานบริการที่สาคัญได๎อยํางตํอเนื่องแม๎เกิดสภาวะวิกฤต เพื่อครอบคลุมในเกตุการณ๑ตําง ๆ
อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท๎วง/จลาจล และโรคระบาด ดังนี้
1. โครงการจั ด การความรู้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รํวมกับสานักงานตรวจสอบภายใน
จัด
โครงการความรู๎เชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแตํเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห๎องธี
ระ สูตบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎คณะกรรมการฯ ได๎รับทราบนโยบายและแนว
ทางการจัดทาแผนบริหารความตํอเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ให๎สอดคล๎องกับสานักงาน ก.พ.ร. อยํางถูกต๎อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถนาแนวทางการบริหารความตํอเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ ไปใช๎ในหนํวยงาน
ได๎อยํางเหมาะสม ตามรายละเอียด คือ
วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร
1. ผศ. ดร.วินัย พฤกษะวัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
2. นางประไพพิศ ลลิตาภรณ๑ ผู๎อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
3. ผู๎ตรวจสอบภายในของสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ จานวน 7 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 ระดับ (ระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต
และระดับหนํวยงาน) จานวน 119 คน
หัวข้อการอบรม
ผู๎เข๎ารํว มโครงการฯ จะได๎รั บ ความรู๎ ความเข๎าใจ และทราบแนวทางการบริห ารความตํอเนื่องของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ซึ่งประกอบด๎วย
- นโยบายและแนวเตรียมความพร๎อมตํอสภาวะวิกกฤต
- กระบวนการจัดทาแผนบริหารความตํอเนื่องขององค๑การ
- การฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนบริหารความตํอเนื่องขององค๑กร
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ คําอาหารวํางและอาหารกลางวัน เป็นเงิน 33,477 บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย มีการบริหารความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤตที่ถูกต๎ อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันจะนามาซึ่งการบรรลุเปูาหมายการดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนํวยงาน
2. คณะกรรมการฯ เข๎าใจในหลักการบริหารความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤต และนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ใน
จัดทาแผนบริหารความตํอเนื่องขององค๑กร ตามนโยบายและแนวทางของ สานักงาน ก.พ.ร. ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
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2. โครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูง อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตามที่รัฐบาลได๎มีนโยบายในการปูองกันและ ระงับอัคคีภัยในอาคารสูง โดยให๎หนํวยงานตํางๆ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนดาเนินการตามมาตรการในการปูองกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูง เชํน ให๎มีการติดตั้งระบบปูองกันอัคคีภัย
และอุปกรณ๑ชํวยชีวิตไว๎ประจาอาคาร จัดทาแผนผังแสดงรายละเอียดตาแหนํงบันไดหนีไฟ ตลอดจนจัดให๎มีอุปกรณ๑
ระงับอัคคีภัยในเบื้องต๎น
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได๎ตระหนักถึงความสาคัญในการวางระบบการปูองกัน
อัคคีภัย การเตรียมการระงับเพลิงไหม๎ และวางแผนอพยพชํวยเหลือผู๎ประสบภัย อันเป็นการชํวยปูองกันหรือลดความ
สูญเสียทั้งทางด๎านชีวิต และทรั พย๑สินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเพลิงไหม๎ได๎ด๎วยเหตุนี้เพื่อเตรียมความพร๎อมด๎านการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการอพยพชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ให๎สามารถดาเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด กองยานพาหนะอาคารสถานที่ จึงได๎จัด ทาโครงการฝึกอบรมการปูองกัน และระงับอัคคีภัยของ
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ขึ้นเพื่อให๎บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทางานอยูํในอาคารได๎มีโอกาสฝึกอบรมการปูองกัน และ
ระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ๎อมอพยพเคลื่อนย๎าย และชํวยเหลือผู๎ประสบภัยเมื่อมีเหตุการณ๑เกิดขึ้น ให๎สามารถ
ดาเนินการได๎อยํางมีระบบ ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียให๎น๎อยที่สุด
โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อเป็นการเตรียมการในการปูองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
เตรียม
ความพร๎อมด๎านอุปกรณ๑ สถานที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพแ ละทันตํอ
เหตุการณ๑ เพื่อให๎บุคลากรของอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ได๎มีโอกาสฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนการ
ฝึกซ๎อมอพยพ เคลื่อนย๎าย และชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
หลักสูตรการอบรม
- การปูองกันอัคคีภัย ได๎แกํ สาเหตุการเกิดอัคคีภัย การปูองกันและควบคุมการเกิดไฟ และระบบ
การปูองกันและระงับอัคคีภัย
- การดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงเคมี ได๎แกํ ทฤษฎีของไฟ การดับไฟและการใช๎เครื่องดับเพลิงเคมี
- การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและการหนีไฟ ได๎แกํ วิธีการเคลื่อนย๎ายผู๎ประสบภัย และวิธีการหนีไฟ
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- ฝึ กการใช๎อุป กรณ๑ในการดับเพลิ ง ได๎แกํ ฝึ กการใช๎ส ายดับเพลิง ฝึ กการดับเพลิงด๎ว ยเครื่อง
ดับเพลิง และฝึกการผจญเพลิง
- แผนการฝึ กซ๎อมดับเพลิงและซ๎อมหนีไฟ ได๎แกํ แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิง ไหม๎ และแผน
ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม๎
- การดับเพลิง ได๎แกํ เทคนิคการดับเพลิง เทคนิคการผจญเพลิงและการบริหารและสั่งการ
- การชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ได๎แกํ การค๎นหาและชํวยชีวิต และการเคลื่อนย๎ายและชํวยผู๎บาดเจ็บ
- กิจกรรมการเชิงปฏิบัติการ ได๎แกํ ซ๎อมดับเพลิงและฝึกซ๎อมหนีไฟ
วิธีการอบรม บรรยาย การสาธิตประกอบ และฝึกซ๎อมปฏิบัติจริง
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ระยะเวลา/สถานที่/วิทยากร/งบประมาณ
บุ คลากรที่ ทางานอยูํ ในอาคารสารนิ เทศ ๕๐ ปี โดยให๎ แตํล ะหนํว ยงานสํ งเจ๎า หน๎าที่ห รื อ
ตัวแทน ซึ่งอยูํในพื้นที่ควบคุมของแตํละหนํวยงาน เข๎ารํวมการฝึกอบรม และจัดเตรียมแผนอพยพ รวมทั้งสิ้นประมาณ
๑8๐ คน ระยะเวลาการฝึ กอบรม ๑ วัน ระหวํางวันที่ 27 กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห๎องประชุมธีระ สูตบุตร โดยมี
วิทยากรจากสานักงานบรรเทาสาธารณภั ย กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 กรุงเทพมหานคร
มีคําใช๎จํายเป็น
คําอาหาร อาหารวําง วิทยากร และคําวัสดุอุปกรณ๑ เป็นเงิน 120,115.50 บาท
ผลประโยชน์ของโครงการ
ได๎ มี ก ารทดสอบ และซั ก ซ๎ อ มแผนความตํ อ เนื่ อ งมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ กรณี เ กิ ด
เหตุการณ๑อัคคีภัยในอาคารสูง ให๎สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สาคัญได๎อยํางตํอเนื่องแม๎เกิด
เหตุการณ๑อัคคีภัย ได๎มีการเตรียมความพร๎อมด๎านอุปกรณ๑ สถานที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิผลและทันตํอเหตุการณ๑ และผู๎บริหาร บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มีความรู๎
ความเข๎าใจ ได๎มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนได๎มีการฝึกซ๎อมการใช๎อุปกรณ๑
ดับเพลิง การควบคุมเพลิงเบื้องต๎น การอพยพ การเคลื่อนย๎าย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ได๎อยํางถูกวิธี มี
ประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สินมากยิ่งขึ้น
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การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได๎ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได๎มีการสํ งเสริมและสนั บสนุนให๎มหาวิทยาลั ยฯ ดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพในระดับ
สานัก สถาบัน และหนํวยงานสนับสนุนตํางๆ ของมหาวิทยาลัยด๎วย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ได๎เห็นความสาคัญในการจัดทาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามภารกิจ
หลักของหนํวยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทานุบารุงและ
ศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตํอทิศทางการพั ฒนา
มหาวิทยาลัย
ในการนี้ ได๎จัดทารายงานการศึกษาตนเองของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ซึ่งมีสาระของการวิเคราะห๑ตนเองครอบคลุม องค๑ประกอบทั้ง 6 องค๑ประกอบ และ
จัดเตรียมข๎อมูลเพื่อการตรวจประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํ ปีการศึกษา 2544 เป็นต๎นมาจนถึงปีการศึกษา
2555 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Peer
Review) หนํวยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ได๎ตรวจประเมินคุณภาพภายในหนํวยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ส านักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ระหวํางวัน ที่ 27 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมิ นภายใน (Peer
Review) หนํวยงานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได๎ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2555 ระหวํางวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร และบุคลากร

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ๑ผู๎ใช๎บริการกลุํมอาจารย๑ นิสิต และบุคลากร

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด๎วยวาจาให๎ผู๎บริหารและบุคลากรรับทราบ
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

ผู้จัดทา
นางสาวสุชีพ จันทอง
นายมาโนชย์ คงเล็ก
นายศรราม รักสกุล
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร
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