รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ประจาปีการศึกษา 2556
(1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.vehicle.ku.ac.th/

คานา
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment
Report : SAR ) ประจําปีการศึกษา 2556 เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2556 และได้มีการตรวจประเมิน
ภายใน (Peer Review) ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 27–31 พฤษภาคม 2556 มีการ
ตรวจประเมิน จากคณะกรรมการประเมิน คุณภาพระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 โดยได้ดําเนิน การศึกษา
รวบรวม และวิ เคราะห์ ข้อ มูล จากรายงานการประเมินตนเองของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
การปฏิบัติงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ในปีการศึกษา 2556 ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลั กและภารกิจรอง และได้มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (Peer Review) ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 27–31 พฤษภาคม 2556
และคณะกรรมการตรวจประเมิ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
มหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2555 ( 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 ) ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม
2556
การดําเนินการประกันคุณภาพของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
คณะอนุ ก รรมการประกั น คุ ณ ภาพ ผู้ บ ริ ห าร ตลอดจนบุ ค ลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จึ ง
ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าระบบการประกันคุณภาพ จะเป็นกลไกลสํ าคัญที่เกื้อหนุนให้ แต่ละหน่วยงาน
สามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที
พฤษภาคม 2557

สารบัญ
บทนา
บทที่ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
บทที่ 2
2.1
2.2

บทที่ 3
3.1
3.2

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝุายต่างๆ ของกองยานพาหนะฯ
จํานวนบุคลากร
ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน และผลงานเด่นทีภ่ าคภูมิใจ
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะขอผลการประเมินปีที่ผ่านมา
การรายงานผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ
รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
2.2.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
2.2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
- ตัวบ่งชี้หน่วยงานที่ 9.1 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
- ตัวบ่งชี้หน่วยงานที่ 9.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
- ตัวบ่งชี้หน่วยงานที่ 9.3 ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของกองยานพาหนะฯ
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30
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31
35
52
67
70
74
82
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สารบัญ(ต่อ)
บทที่ 4

การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปี
การศึกษา 2554 (สปค.01)
4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2554 (สปค.02)

ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน
คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ
ข้อมูลการจัดอันดับ
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บทนา
บทสรุปผู้บริหาร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหาร
จัดการ โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อให้ทราบ
ถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ ดํ า เนิ น การตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2556 พบว่า
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการประเมิน ตนเองในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับ ดีมาก
และคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Peer Review) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 พบว่า มีผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับ ดีมาก
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5)
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)
ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ 5.00 5.00 4.46 4.46 4.64 4.64 ดีมาก ดีมาก
หลัก
องค์ประกอบที่ 3 การ
5.00 0.00 4.75 4.50
4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก
บริหารและจัดการ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบ
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบ
4.00 4.00
4.00 4.00
ดี
ดี
และกลไกการประกัน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6 การ
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน
เฉลี่ยภาพรวม
5.00 5.00 4.78 4.67 4.46 4.46 4.74 4.66
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ผลการประเมิน คุ ณภาพรายตัว บ่งชี้ พบว่า มีตัว บ่งชี้ ที่มี คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จํ านวน 11 ตัว บ่งชี้ ตัว บ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50)
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน ... ตัวบ่งชี้ ตัว
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บ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน ... ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ...
(เฉพาะกรณีที่มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน)
1.2 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ (รวมตัวบ่งชี้สําหรับหน่วยงาน 12 ตัว และ
ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน)
ภาพรวม
 จุดแข็ง

ประเมินตนเอง

 จุดที่ควรพัฒนา

-

กรรมการ
1. กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีการจัดทํา
โครงการพัฒนา/บริการวิชาการแก่ชุมชนที่หลากหลาย
และช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาคม มก.
และประชาชนทั่วไป โดยมีกรอบนโยบายในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีศักยภาพ สร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยได้เป็น
อย่างดี
1. ควรมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ/สํานักต่างๆ
ในการจัดทําโครงการพัฒนา/บริการวิชาการให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นและเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มที ักษะและศักยภาพ
เฉพาะด้านเพื่อต่อยอดหรือพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ขึ้น
-

 ข้อเสนอแนะ

-

-

 แนวปฏิบัติที่ดี

-

-

1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ
ราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริ าชการของสํานักงานอธิการบดี
-

1. กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีระบบการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลของแผน ผ่านหัวหน้า
งานอย่างเป็นรูปธรรม
1. ควรมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ มีการกํากับและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนในระดับหัวหน้างานสู่
บุคลากรภายในที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบด้วย
1. ยังไม่มีการสรุปรายงานการประเมินผลและการนํา
ผลการประเมินในภาพรวมของแผนมาพัฒนาปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรม
1. ควรมีการจัดทํารายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานของแผนโดยรวมและมีประเด็นการพัฒนา
ปรับปรุงของแผนอย่างชัดเจน
-

 แนวทางเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 1
 จุดแข็ง
 แนวทางเสริมจุดแข็ง
 จุดที่ควรพัฒนา

-

 ข้อเสนอแนะ

-

 แนวปฏิบัติที่ดี

-
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องค์ประกอบที่ 2
 จุดแข็ง

ประเมินตนเอง
1.มีการดําเนินโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU
GREEN CAMPUS ที่สนองนโยบายรัฐบาย ข้อ
5.5 เกี่ยวกับการควบคุมและลดปริมาณของ
เสียที่กลายมาเป็นมลพิษฯ ตามตัวบ่งชี้ที่ 9.3
2. มีการดําเนินโครงการการรณรงค์การ
ควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบบูรณาการ ที่ช่วยลดปัญหาหารแพร่
โรคติดต่อลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษา รวมถึงตัวอาคารและ
สถานที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ถูก
สุขลักษณะ และอนามัย

 แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.ควรมีการสํารวจความพึงพอใจให้ครอบคลุมกลุม่
ผู้รับบริการทุกกลุม่ รวมถึงกลุม่ บุคลากรที่รบั บริการ
ด้วย นอกเหนือจากกลุม่ นิสติ แล้ว
1.การสํารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการ ยังไม่
ครอบคลุมทุกงานบริการที่ถือเป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานภายใน อาทิ งานซ่อมบํารุง งานยานพาหนะ
และงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
1.ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการทีเ่ ป็นการให้บริการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนผลสําเร็จใน
การให้บริการและความพึงพอใจที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการที่สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ
มากขึ้น
-

 จุดที่ควรพัฒนา

 ข้อเสนอแนะ



แนวปฏิบัติที่ดี

องค์ประกอบที่ 3
 จุดแข็ง

กรรมการ
1.มีการสํารวจความพึงพอใจจากนิสิตโดยตรงต่อการ
ให้บริการห้องเรียน ศูนย์เรียนรวม ระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ด้วยขนาดตัวอย่างที่
มากเพียงพอและสามารถสะท้อนข้อเท็จจริง

1. มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และใช้
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. บุคลากรในหน่วยงานได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน
3.มีการจัดทํารายงานประจําปีเพื่อรวบรวมผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี

1.กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีศักยภาพใน

 แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

1.กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีศักยภาพใน

 จุดที่ควรพัฒนา

-
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การบริหารจัดการและดําเนินโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
2.ผู้บริหารและบุคลากรมีศักยภาพ และสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ได้เป็นอย่างดี

การบริหารจัดการและดําเนินโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
1. การบริหารและพัฒนาบุคลากร ยังไม่ครอบคลุมด้าน
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน และกลุ่มบุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะกลุ่มทักษะแรงงาน
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องค์ประกอบที่ 3 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะ

 แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ประกอบที่ 4
 จุดแข็ง

ประเมินตนเอง

กรรมการ
2. การบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงาน ยัง
ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้
(ถอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําความรูไ้ ปใช้ และ
บํารุงรักษาความรู้)

ประเมินตนเอง
กรรมการ
1. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอ 1.มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอต่อ
ต่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารประจํา ผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอและเป็นปัจจุบัน
หน่วยงานทุกวัน
2.กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพในการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

 แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.ควรมีการจัดทํารายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายของ
สินทรัพย์ที่ก่อรายได้ โดยจําแนกตามประเภทต่าง ๆ
อาทิ อาคารจอดรถ อาคารสวัสดิการ ฯลฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการจัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มทุน

 จุดที่ควรพัฒนา

-

-

 ข้อเสนอแนะ

-

-

 แนวปฏิบัติที่ดี

-

-

องค์ประกอบที่ 5
 จุดแข็ง

ประเมินตนเอง
1. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ในการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการต่างๆที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

 แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

 จุดที่ควรพัฒนา

-

 ข้อเสนอแนะ

-

 แนวปฏิบัติที่ดี

-
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กรรมการ
1.มีกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกัน
คุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

1. ควรสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับและทุกสาย

วิชาชีพได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้าน
ประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกให้กว้างขวางขึ้น
1.การดําเนินงานประกันคุณภาพยังไม่ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับและทุกสายวิชาชีพ
1.ควรมีการกําหนดและถ่ายทอดตัวบ่งชี้ให้กับบุคลากร
ทุกระดับและทุกสายวิชาชีพตามภาระงานที่รับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล เพื่อทํางานประจําให้เป็นงานประกัน
คุณภาพ
-
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องค์ประกอบที่ 6
 จุดแข็ง

ประเมินตนเอง
-

กรรมการ
-

 แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

 จุดที่ควรพัฒนา

-

 ข้อเสนอแนะ

-

 แนวปฏิบัติที่ดี

-
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1. เอกสารแสดงผลการปรับปรุงและข้อกําหนดที่

สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักของหน่วยงาน
ยังไม่ครบถ้วน และครอบคลุมการดําเนินตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
1. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานการให้บริการของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปรับลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลา
การให้บริการ ลดทรัพยากร และนําระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการให้บริการ
-
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.1 ประวัติความเป็นมา
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิ การบดีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2514 ครั้งแรกชื่อว่า “หน่วยบริการกลาง” มีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ อาทิ ด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคาร
สถานที่ ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจํานวน 7 กองของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการ ของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซ่อมบํารุง งาน
รักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ
สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ ตามเปูาหมาย
และมีประสิทธิภาพ
ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับ
โ ค ร งส ร้ า งก า รแ บ่ ง ส่ ว น ร าช ก าร ภ า ยใ น กอ ง ย าน พ า หน ะ อ า ค าร แ ละ ส ถ าน ที่ ซึ่ ง อ นุ มั ติ โ ดย ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ
สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเปูาหมาย
และมีประสิทธิภาพ คือ
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซ่อมบํารุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. รศ.แสงธรรม คมกฤส
2. ผศ.ดร.เฉลิม มหิทธิกุล
3. ผศ.เผดิม รติสุนทร
4. นายสมพงษ์ วิมาลา
5. รศ.มนัส สุจวิพันธ์
6. มล.รักเกียรติ ศุขสวัสดิ์
7. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
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วาระดารงตาแหน่ง
พ.ศ. 2514-2520
พ.ศ. 2514-2521
พ.ศ. 2515-2520
พ.ศ. 2521-2525
พ.ศ. 2525-2529
พ.ศ. 2529-2530
พ.ศ. 2530 –ปัจจุบัน
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
เขียว สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ ข้ ม แข็ ง มุ่ ง มั่ น บริ ก าร สนั บ สนุ น ภารกิ จ ด้ า นอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ
ภารกิจ (Mission)
เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค
ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลั ยอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ
ความปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงาน
อาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน การ
ตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัยการจราจร ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงาน
พิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป้าหมาย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ ผู้บริหาร นิสิต
บุคลากร หน่ว ยงาน คณะ สํานั ก และสถาบั นของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน
ภายนอก ที่มาขอใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร หน่วยงาน คณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ให้
มีความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ
เอกลักษณ์ของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
-
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิ
ายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพกายภาพ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

หัวหน้างานสวนและรักษา
กษาความสะอาด

หัวหน้างานซ่อมบํารุง

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
สะอาด

หัวหน้างานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
หาร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

งานบริหารและธุรการ

งานอาคารและสถานที่

- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
- หน่วยการเงินและงบประมาณ
- หน่วยบัญชีและ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยทะเบียนข้อมูลและ
บัตรอนุญาตผ่านเข้าออก มก.
- หน่วยเทคนิคคอมพิวเตอร์
และประชาสัมพันธ์

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยบริการหอประชุมใหญ่
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 1
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 2
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 3
- หน่วยบริการอาคารพุทธเกษตร
- ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยบ้านพักสวัสดิการและ
ทะเบียนราษฎร์
- อาคารวิจยั และพัฒนา
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 4

งานสวนและรักษาความสะอาด

งานรักษาความปลอดภัย

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยดูแลและตกแต่งสวน
- หน่วยบํารุงรักษาบริเวณและถนน
- หน่วยรักษาความสะอาด
และจัดเก็บขยะมูลฝอย
- หน่วยเรือนเพาะชําและไม้ประดับ

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยบังคับการและสนับสนุน
การปฏิบัตกิ าร
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
- หน่วยบริการวิทยุคมนาคม
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งานซ่อมบํารุง

งานยานพาหนะ

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยช่างยนต์
- หน่วยบริการยานพาหนะ
- หน่วยช่างก่อสร้าง
และเครื่องจักรกล
- หน่วยช่างไฟฟูา
- หน่วยรถสวัสดิการ
- หน่วยช่างโทรศัพท์
- หน่วยทะเบียนยานพาหนะ
- หน่วยช่างประปา
และการประกันภัย
- หน่วยช่างปรับอากาศ
- หน่วยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
- หน่วยช่างเชื่อมโลหะ
และหล่อลื่น
- หน่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสาร
- หน่วยบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยช่างไม้
- หน่วยช่างประปา
- หน่วยช่างไฟฟูา
- หน่วยช่างเชื่อมโลหะ
- หน่วยช่างปูน
- หน่วยช่างสี
- หน่วยช่างโครงการ
- หน่วยสํารวจออกแบบ

งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- อาคารสารนิเทศ 50 ปี
- อาคารสวัสดิการ มก.
- อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
- อาคารจอดรถบางเขน
- อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
- อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
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1.4 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของกองยานพาหนะฯ
 รายนามผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ประธานอนุกรรมการ
นายสมเจตน์ จักษุรัตน์
อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย สุทธิพิพัฒน์มงคล
อนุกรรมการ
นายมานพ เทียนเมืองปัก
อนุกรรมการ
นายอัศวิน ศิริธรรม
อนุกรรมการ
นายประเพลิน เกษมโอภาส
อนุกรรมการ
นายวิเชียร คนฟู
อนุกรรมการ
นายวิเชียร ล้อมวงค์
อนุกรรมการ
นางสาวนิตยา ขันทอง
อนุกรรมการ
นางสาวสุชีพ จันทอง
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางรัตนา รุ่งกรุด
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสายชล ม่วงประเสริฐ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศรราม รักสกุล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ ร.ต. หญิง สิทธิชยา ชิดนอก
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.5 จานวนบุคลากร
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภท
จานวนบุคลากร(คน)
ต่ํากว่าปริญญา ปริญญา ปริญญาโท ปริญญา
ตรี
ตรี
เอก
ข้าราชการ
8
6
6
ลูกจ้างประจํา
พนักงานงบประมาณ
2
9
2
พนักงานราชการ
2
1
พนักงานเงินรายได้
49.5
48
2
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
62
64
10
แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด
270
4
พนักงานขับรถ รปภ. ฯลฯ

รวม
20
13
3
99.5
135.5
274

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้
- ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน
- 6-9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้
มีจํานวน 7 ราย ที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา/พนักงานทั่วไป 2 อัตรา/พนักงานขับ
รถยนต์ 2 อัตรา/พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
 รายได้จากการบริหาร
รายการ
รายได้กองยานพาหนะฯ (107)
รายได้จากการบริหารงาน
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.
รายได้อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มก.
รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก.
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์)
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

 รายจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภท
รวม
- งบบุคลากร
- งบดําเนินการ
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่นๆ

แผ่นดิน
24,294,200
23,432,100
862,100

งบประมาณ(บาท)
เงินรายได้
147,769,216
39,500,517
49,840,810
54,164,296
2,279,427
1,984,164

ร้อยละ
รวม
172,063,416
62,932,617
50,702,910
54,164,296
2,279,427
1,984,164

100
100
100
100
100
100

สัดส่วนงบประมาณ
แผ่นดิน : เงินรายได้
14.12 : 85.88
37.23 : 62.77
1.70 : 98.30
0 : 100
0 : 100
0 : 100

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
ประมาณการรายรับ
- งบประมาณแผ่นดิน
- งบประมาณเงินรายได้ (107)
- งบประมาณเงินรายได้ (325)
- งบประมาณเงินรายได้ (326)
- งบประมาณเงินรายได้ (110)
รวมทั้งหมด
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จานวนเงิน(บาท)
25,908,500
49,033,629
25,238,056
3,048,700
20,797,000
124,025,885
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 อาคารและสถานที่
ชื่ออาคาร
ปีที่เริ่มใช้

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน
(ใช่/ไม่ใช่)

อาคารที่

ชื่ออาคาร

1

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

25 กรกฎาคม 2529

3,660.32

ใช่

2

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

3 มิถุนายน 2539

24,931

ใช่

3

อาคารสวัสดิการ มก.

พ.ศ. 2546

6,496.5

ใช่

4

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1

4 ตุลาคม 2548

14,265

ใช่

5

อาคารจอดรถบางเขน

16 มีนาคม 2549

12,760

ใช่

6

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2

15 กันยายน 2552

10,780

ใช่

7

อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

20 กรกฎาคม 2554

15,581

ใช่

8

อาคารศูนย์เรียนรวม 1

พ.ศ. 2514

6,436

ใช่

9

อาคารศูนย์เรียนรวม 2

พ.ศ. 2527

3,144

ใช่
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ชื่ออาคาร
ปีที่เริ่มใช้

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน
(ใช่/ไม่ใช่)

อาคารที่

ชื่ออาคาร

10

อาคารศูนย์เรียนรวม 3

พ.ศ. 2541

8,581

ใช่

11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48
พรรษาจุฬาภรณ์ (ศร.4)

พ.ศ. 2549

13,000

ใช่

12

อาคารหอประชุม มก.

พ.ศ. 2498

2,640

ใช่

13

อาคารพุทธเกษตร

พ.ศ. 2529

686.3

ใช่

14

อาคารวิจัยและพัฒนา

พ.ศ. 2547

8,133.96

ใช่
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ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของหน่วยงาน
 พื้นที่ภาพรวมของสานัก
1. พื้นที่แนวราบทัง้ หมด

- สวนร้อยปีหลวงสุวรรณฯ
- สวน 60 ปี มก.
- สวนปาล์มอาวุโส
- สวนปาล์มประตู 2
- สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย
-สวนบริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
-สวนบริเวณโดยรอบหอประชุมใหญ่
-สวนหย่อมข้างตึกกิจกรรม
-สวนหย่อมวงเวียนหลังโรงเรียนสาธิตฯ
-บริเวณสามเหลี่ยมด้านหน้าอาคารยิมเนเซียม
-บริเวณด้านข้างอาคารประถมฯโรงเรียนสาธิตฯ
-สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนนทั้งหมด
-บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่
-บริเวณรั้วด้านในและนอกวิทยาเขตถนนงามวงศ์วาน
ถนนวิภาวดี ถนนพหลโยธิน
-บริเวณทางเข้า-ออกประตูวิภาวดีฯ ประตู 1 และ 3
-สนามหญ้าบริเวณหน้า ศร. 2
-พื้นที่บริเวณพุทธเกษตร
-พื้นที่รอบอาคารจักรพันธ์ฯ
-สวนหย่อมวงกลมหน้าตึก 8
-ไม้ร่มเงาด้านข้างและด้านหลังสํานักหอสมุด
-สวนปาล์มหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี
-สวนบริเวณโดยรอบอาคารสารนิเทศ 50 ปี
-แนวเกาะกลางถนนอิงคสุวรรณฯ ปลูกพุทธรักษา
-บริเวณสวนวรุณาวัน สํานักพิพิธภัณฑ์
-สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก
-โรงเรือนพลาสติก
-เรือนองุ่นปวิณ ปุณศรี
-สนามหญ้าบริเวณไหล่ถนนทั้งหมด
-อนุสรณ์สถาน
2. พื้นที่ชนั้ 1 ของทุกอาคารรวมกัน
3. พื้นที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย

จานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)

11,150
66,19
2,511
3,042
7,803
1,805
3,200
1,850
60
1,600
150
11,200
5,000
15,600
3,500
4,617
1,296
4,267
270
3,897
350
6,265
666
6,500
4,000
600
3,200
17,400
175

วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ
4. พื้นที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น ..........................
5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3)
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1.
2.
3.

รถของสานัก
รถยนต์ส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน

จานวน (คัน)
100

33
-

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ
ผลการเด่นที่ภาคภูมิใจ
 โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN
CAMPUS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ นิสิต บุคลากร และ
ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยในการจัดการบริหาร
จัดการขยะ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะสําหรับการจัดเก็บและขนไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของกรุงเทพมหานคร และ
มลพิษภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ซึ่งมีการโครงการต่าง ๆ จํา นวน 8
โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน โดยการรับบริจาค
น้ํามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ํามัน
ไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อีแต๋น)
เป็นต้น
2. โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการออก
กําลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3. โครงการคลองสวยน้ํ าใสมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณ
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้ําเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชใน
คูคลอง เป็ นต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้ํ าหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ําในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4. โครงการการจั ดการขยะรี ไซเคิลครบวงจร เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้ ล ด
ปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดตั้งกล่องฝึกคัดแยกขยะ รีไซเคิล เพื่อ
เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนิสิต และบุคลากร ให้มีการคัดแยกขยะทําให้ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะได้ดี
มากยิ่งขึ้น
5. โครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพื่อเป็นการลดปริมาณ
ขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ โดยนําการนําน้ําหมัก
ชีวภาพมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส ส่วนกากที่เหลือจากการหมักนําไปฝัง
กลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุงรักษาปลูกต้นไม้
ต่อไป
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6. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่งเดิมมีก าร
นําเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ ปัจจุบันมีการนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สําหรับการบํารุงรักษา
ต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร
และบุคคลภายนอก ให้ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ เพื่อเป็น
การลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้บริการรถ
สาธารณะแทน
8. โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะประเภท
เศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงานทดแทน
การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําที่ได้จากโครงการฯ
กล่าวโดยสรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลด
มลพิษ จํ านวน 8 โครงการ ดังที่ กล่ าวมาข้า งต้น นอกจากนั้น ยัง มีการให้ บริ การทางวิช าการ เกี่ย วกับให้ นิสิ ต
บุคลากร และผู้ ส นใจมาศึกษาดูงาน และมีผ ลการดําเนินงานที่ก่อให้ เกิดประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. งานบริการทางวิชาการ มีการบริการทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้
วัน เดือน ปี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ผู้เข้า
ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

จานวน
(คน)

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 55

19 ธ.ค. 55

1 พ.ค. 56

11 ต.ค. 55

- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- สถานีผลิตแก๊สชีวภาพ มก.
- คลองสวยน้ําใส มก.
- ผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- ผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
2. หน่วยงานภายในประเทศ
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- คลองสวยน้ําใส มก.
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
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นักศึกษา/
นักเรียน

ชุมนุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

100

นิสิต

ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13

นิสิต

นิสิตเรียนวิชาพุทธศาสนากับ
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวม

17

อาจารย์/
นิสิต (ป.โท)

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

130
8

19

วัน เดือน ปี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

9 เม.ย. 56

- สถานีแก๊สชีวภาพ มก.
- ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง มก.
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- คลองสวยน้ําใส มก.
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- สถานีแก๊สชีวภาพ มก.
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- สถานีแก๊สชีวภาพ มก.
- ผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน
- สถานีแก๊สชีวภาพ มก.

6 ส.ค. 56

- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.

15 ส.ค. 56

- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- คลองสวยน้ําใส มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- การจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร

11 ธ.ค. 55

22 ม.ค. 56

30 ส.ค. 56

19 พ.ย.55

4 ธ.ค. 55
28 พ.ค. 56

3. หน่วยงานต่างประเทศ
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก
- สถานีผลิตแก๊สชีวภาพ
- คลองสวยน้ําใส มก.
- ปุ๋ยหมักในสวนสวย มก.
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
- สถานีผลิตแก๊สชีวภาพ มก.
- คลองสวยน้ําใส มก.
- สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
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ผู้เข้า
ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

จานวน
(คน)

อาจารย์/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

80

อาจารย์/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อาจารย์/
นักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4

อนุกรรมาธิการพลังงาน
วุฒิสภา

วุฒิสภา

3

อาจารย์/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

10

คณะ
ผู้บริหาร/
บุคคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

35

รวม

150

เจ้าหน้าที่

ผู้เข้าอบรมจากรัฐบาล
ประเทศภูฏาน

9

ผู้บริหาร

Universiti Teknologi
Malaysia (UTM)

4

คณะผู้บริหาร
ด้านพลังงาน
ทดแทน

ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

8

รวม

21

20

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นิสิต ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิต วิชาพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในประเทศ

คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

คณะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานต่างประเทศ

คณะผู้เข้าอบรมจากรัฐบาลประเทศภูฏาน

คณะผู้บริหารด้านพลังงานทดแทนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้
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รางวัลโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
การจัดอันดับ UI GreenMetric 2012
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมโครงการจัดอันดับ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดอันดับโดย University of Indonesia โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกําหนด
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุ่งมั่นในการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ํา, การ
จัดการระบบการขนส่ งภายใน และการให้ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้ อม โดย UI GreenMetric มีแนวทางว่า
มหาวิทยาลัยชั้นนําที่จะผลิตผู้นําประเทศรุ่นใหม่ในอนาคต จะต้องรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนั้นหวัง
ว่าผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่างๆให้ควบคู่กับการรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น และจะช่ ว ยเปลี่ ย นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการใช้ พ ลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) ปี 2012 โดย UI จัดอันดับมหาวิทยาลัย
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1. Green Statistic : พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย การจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร การวิจัย การใช้
พลังงานต่อปี
2. Energy and climate change : กิจกรรมที่ช่วยลดพลังงาน ใช้งานทดแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. Waste : การจัดการขยะและระบบน้ําทิ้ง
4. Water : การอนุรักษ์การใช้น้ํา และการกักเก็บน้ํา
5. Transportation : การลดใช้พาหนะยานยนต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดอันดับที่ 56 ของมหาวิทยาลัยโลก และอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย อ้างอิง: http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking-2013
โครงการ “ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ.2556”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งโครงการ “สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เข้าร่วมโครงการ “ประกวดผลงาน
โครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ.2556” และจากการ
ประกวดผลงานโครงงานพลั ง งานชุ ม ชนเพื่ อ ชุ ม ชน ปี 2556
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล ดี ม าก ประเภท
สถาบันการศึกษา จัดโดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และ การไฟฟูา
ฝุ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย ในการนี้ ดร.อนุ ชั ย รามวรั ง กู ร
ผู้ ช่ ว ยรองอธิ ก ารบดี ฝุ า ยกิ จ การนิ สิ ต และพั ฒ นากายภาพ
เป็ น ผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย ฯ รั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศ พร้ อ มเงิ น รางวั ล
จํานวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 เขตดุสิ ต กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้รับโล่เกียรติยศจากวุฒิสภา ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการฯ
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มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จั ดงานเลี้ ยงแสดงความยิ นดี และเชิด ชูเ กีย รติ
เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 12” พร้อมทั้งมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้
บุคลากร นิสิต ผู้นําชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง
โถง อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2556
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
2556 ในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556 เพื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ของบุ ค ลากร และนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ และ
การบํารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU
GREEN CAMPUS โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของความร่ มรื่นของต้นไม้ ความสะอาดของอาคารและ
สถานที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยของเรามีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ เงินรายได้ส่วนกลาง งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 387,000 บาท และ
จ่ายจริง เป็นเงิน 305,970 บาท และได้รับบริจาคเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด เป็นเงิน
20,000 บาท ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด เป็นเงิน 2,000 บาทและ KU HOME เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเงินของส่วนกลางที่ใช้สนับสนุน เป็นเงิน 332,970 บาท เป็นค่าใช้จ่ายจัดเตรียมอาหาร น้ําดื่ม ให้กับผู้ร่วมพัฒนาใน
พื้นที่ส่วนกลาง จัดเตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนา ทําหนังสือขอความ
อนุ เคราะห์ ห น่ ว ยงานต่ าง ๆ จั ด เตรี ย มผลไม้ สํ าหรับ ผู้ บริ ห ารมอบให้ ทุ กหน่ ว ยงานที่ร่ ว มวัน พั ฒ นาฯ สรุ ปผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 100 เล่ม มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จํานวน 18,141 คน ประกอบด้วย นิสิต 11,514 คน
นักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนสาธิตฯ 350 คน บุคลากร 5,399 คน เจ้าของรถจักยานยนต์บริการ เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยราชการภายนอก 240 คน วิทยาเขตศรีราชา มีบุคลากรและนิสิต จํานวน 638 คน
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 โครงการรณรงค์การควบคุมกาจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการ
จัดตั้งขึ้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบุคลากรและนิสิตจํานวน
มาก วิธีการดําเนินกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ค่อนข้างแออัด และบางบริเวณมีการจัดการสุขาภิบาล
ไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเอื้ออํานวยต่อการเป็น
แหล่งแพร่พันธุ์ของพาหะนําโรคโดยเฉพาะหนู ทําให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบปัญหา
ความรําคาญจากความชุกชุมของหนูและโรคติดต่อที่มีหนูเป็นพาหะเพิ่มขึ้น อีกทั้งหนูยังเป็นตัวปัญหาในการทําลายวัสดุ
อุปกรณ์ทางการสื่อสาร สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงพื้นที่ตัวอาคารต่าง ๆ ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของ
ทางราชการเป็นอย่างมาก
ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมกําจัดหนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนเป็นการตัดวงจรการเพิ่มจํานวนหนู ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสีย
จากการทํ า ลายวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษา รวมถึ ง ตั ว อาคารและสถานที่ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จึงดําเนินโครงการรณรงค์ฯ ดังกล่าวร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์
2556 รวมระยะเวลา 261 วัน
ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน
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1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา
2556 ของ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําโครงการ/กิจกรรมจากจาก สปค.01
ส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานมารายงานผลสํานักงานอธิการบดี ตาม สปค.02 ตามรายละเอียดตารางดังนี้
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา2554
ภาพรวม
1. เนื่องจากในแต่ละกองในสํานักงานอธิการบดีจะมี 1. เนื่องมีบุคลากรเข้าออกบ่อยทําให้ไม่ทราบภารกิจ กองยานพาหนะฯ
บุคลากรจํานวนหนึ่งที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ของหน่วยงาน จึงขอเปลี่ยนจากการ”แลกเปลี่ยน
ในเฉพาะด้านที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่แต่ละกองควรมีการ เรียนรูด้ ้านการเงิน พัสดุ” เป็น “การพัฒนาระบบ
กําหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่สาํ คัญเพื่อดําเนินการให้มี การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่าง
การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากตัวบุคคลไปสู่
24-25 พฤษภาคม 2556 ซึ่งการดําเนินงาน บุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานและมีทมี งานที่ดําเนินการในการ เข้าร่วม จํานวน 99 คน จากเปูาหมาย 100 คน
รวบรวมเนื้อหาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี 2555
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. สํานักงานฯควรพิจารณาในรายละเอียดว่า หัวข้อใด มีการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
กองยานพาหนะฯ
ของการให้บริการในส่วนใด หน่วยงานใดที่ยังมีผลการ
1) ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
ร่วมกับ
ประเมินต่ํากว่าเปูาหมายและให้หน่วยงานนั้นๆวิเคราะห์ ร้อยละ 3.82
กองแผนงาน
ถึงสาเหตุเพื่อวางแผนที่จะปรับปรุงในปีต่อไป
2) การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
เรียนและพัฒนานิสติ ร้อยละ 4.03
2. จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
1) มีเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจของ
กองยานพาหนะฯ
ผู้รับบริการของบางหน่วยงานพบว่า ข้อมูลที่นําเสนอยัง ผู้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสํานักงาน
ร่วมกับ
ไม่ได้ตดั สินผลเนื่องจากมิได้กําหนดกฎเกณฑ์การตัดสิน
อธิการบดี โดยกองแผนงานเป็นผูด้ ําเนินบน
กองแผนงาน
เว็บไซต์ของ มก.
2) มีประเมินผลความพึงพอใจ 4 ด้านได้แก่ ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ
3) มีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
3.91
3. ในกรณีการประเมินผลต่อโครงการพัฒนาบุคลากร 1) การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร มีการ กองยานพาหนะฯ
ซึ่งสํานักงานฯได้มีการประเมินครบทั้ง 3 ด้านแล้วนั้น
ประเมินความรู้ก่อนการเข้ารับการอบรม และหลัง
เฉพาะด้านความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก
การอบรม
ของการสัมมนา/อบรมควรที่จะมีการวัดผลในลักษณะการ
ทดสอบความรู้ มากกว่าจะเป็นการสอบถามความคิดเห็น
ว่ารู้เข้าใจมากน้อยเพียงใด
4. การสํารวจความต้องการของผูร้ ับบริการที่ถูกต้อง
1) มีการสํารวจความต้องและความพึงพอใจการ
กองยานพาหนะฯ
สมบูรณ์ควรพิจารณาจัดทําโดยมีการสอบถามจาก
ให้บริการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มลี ักษณะงานเดียวกันโดยตรง
(functional competency) หรืออาจเป็นการสอบถาม
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ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

จากผู้รับบริการทีม่ ีลักษณะงานแตกต่างกัน แต่เป็นความ
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาในสมรรถนะเดียวกัน(ภาษา
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)ทั้งนี้ ควรมีการสํารวจความต้องการ
ล่วงหน้าก่อนทํากิจกรรม เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการทํา
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5. ไม่พบการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ได้ สํารวจความต้อง การไว้
ล่วงหน้าพบเพียงความต้อง การทีใ่ ห้ข้อมูลในการสํารวจ
ความ
6. ควรมีการนําข้อเสนอแนะจาการประเมินความพึง
พอใจจากผู้รับบริการมาพิจารณาและมีการแจ้งผลการ
พิจารณา ตลอดจนสิ่งที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปแล้วให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ

1) มีการจัดทําแผนการให้บริการตามความ
ต้องการของผู้รับการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปรากฏ
ในแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี งบประมาณ 2557

กองยานพาหนะฯ

1) มีการให้บริการตามวงจร PDCA โดยการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปี
งบประมาณ 2556-2558 และดําเนินการ
แผนปฏิบัตริ าชการ และมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 25572560
1) มีการขอความร่วมมือให้บุคลากรแต่งกายด้วย
ผ้าไทยสัปดาห์ละครั้ง

กองยานพาหนะฯ

1) มีการนําผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
ของหน่วยงานจากคณะกรรมการทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน (Peer Review)
รวมทั้งผลการประเมินภาวะผู้นํา เสนอรอง
อธิการบดีที่ดูแลหน่วยงานเพื่อให้ความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน นอกจากนั้นยัง
นําเข้าที่ประชุมกองฯซึ่งมีรองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยรอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยเข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ยังเป็น
จุดอ่อน
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน

กองยานพาหนะฯ

7. การพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพในเชิงวัฒนธรรมนั้น หน่วยงานควรพิจารณา
จัดกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เป็นไปตามเทศกาล เช่น ทําบุญวันขึ้นปีใหม่ รดน้ําดําหัว
ในวันสงกรานต์หรือการจัดงานมุทิตาจิตหรือการจัดงาน
มุทิตาจิตให้แก่ผู้อาวุโส เป็นต้น แต่หากสํานักงานฯ ได้
จัดทําโครงการเกี่ยวกับ อาหารไทย เสื้อผ้าการแต่งกาย
ไทย คําสอนของปราชญ์โบราณของไทยบางท่าน เช่น
สุนทรภู่ สมควรนําไปจัดทําเป็นกิจกรรมในรูปแบบของ
นิทรรศการเล็กๆ หรือปูายนิเทศ เพื่อกระตุ้นหรือรณรงค์
ให้ผู้อ่านเกิดสํานึกหรือปฏิบัติเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตแบบไทย
อย่างแท้จริง
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
1. ควรมีการมอบหมายให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงานนั้นๆเป็นผู้นําผลการประเมินตนเองของ
หน่วยงานการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานไปพิจารณา
และร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆในการวางแผน
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานบางจุดที่ยงั เป็นจุดอ่อนอยู่

2. ไม่พบการนําผลทีไ่ ด้จากการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรไปจัดทําแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร
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บทที่ 2
การรายงานผลการดาเนินงาน
2.1 สรุปผลการดาเนินงานในรอบปีตามภารกิจ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินภารกิจตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
2554 – 2559 ซึ่งได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 โดยได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจในรายงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556 ที่เป็นหลักฐานการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสานัก
ตามที่สํานักงานอธิการบดี จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจํา ปีการศึกษา
2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปูาหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ 6
องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมี
ผลการประเมินตนเอง 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก
ส่ว นผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้ค ะแนนเฉลี่ย 4.66 ผลประเมิน ได้คุณ ภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5)
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)
ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 1
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 2
5.00 5.00 4.46 4.46 4.64 4.64 ดีมาก ดีมาก
ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 4.75 4.50
4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก
การบริหารและ
จัดการ
องค์ประกอบที่ 4
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
การเงินและ
งบประมาณ
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องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)
ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 5
4.00 4.00
4.00 4.00
ดี
ดี
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน
เฉลี่ยภาพรวม
5.00 0.00 4.78 4.67 4.46 4.46 4.74 4.66
ระดับคุณภาพ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก
2.2.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังนี้
สําหรั บผลการประเมิน ในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธ าน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดี ม าก ส่ ว นผลการประเมิ น ของคณะกรรมการฯ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 5.00 ผลประเมิ น ได้ คุ ณ ภาพระดั บ ดี ม าก
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (รอบปีการศึกษา,
ผลการประเมิน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556)
(เต็ม 5)
2556 2557 ประเมินตนเอง
กรรมการ
ประเมิน กรรม
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% ตนเอง การ
ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ข้อ

8

8
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8

5.00

5.00

5.00

5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เป้าหมาย
8 ข้อ
รอบระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็น
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา

 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 8 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงานและได้รั บความเห็นชอบจากกรรมการประจาหน่วยงานโดยเป็น แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรื อ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ในรอบ 6 ปี เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกองยานพาหนะฯ ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
และแผนกลยุ ทธ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยกําหนดให้บุคลากรในกองยานพาหนะฯ ได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของกองยานพาหนะฯ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ ได้ประมวล
รวมข้อมูล ทิศทางการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหาร
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พลังงาน และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ รวมทั้งภาพอนาคตที่กองยานพาหนะฯ มุ่งจะเป็น เพื่อนํามาสังเคราะห์เป็น
แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติร าชการ ประจํา ปีงบประมาณ 2554 – 2559 ซึ่ งปรากฏในรายงานประจํา ปี
งบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ (9-1.1-1-1) และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
(9-1.1-1-2)
ต่อมา กองแผนงานได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของมหาวิทยาลัย และได้
จัดส่งให้หน่วยงานได้นําไปใช้ประโยชน์ ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10107/ว.0739 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนั้น
เพื่อ ให้ แผนปฏิ บั ติร าชการ สํ านั ก งานอธิ การบดี สอดคลองกับ แผนปฏิ บัติ ราชการของมหาวิ ทยาลั ย สํ านัก งาน
อธิการบดีจึงขอทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ ของสํานักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการ
ทบทวนแผนปฏิบั ติ ร าชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 -2558 ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประกั น คุณ ภาพ สํ า นั กงาน
อธิการบดี ตามรายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่
23 สิงหาคม 2555 และรายงานประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุม (9-1.1-1-3)
นอกจากนั้ น ยั งได้มีการทบทวนตัว ชี้วัด เปูาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้มีการทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้ วัด และ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี/จัดทําแผนปฏิบัติราชการกองยานพาหนะฯ ประจําปีงบประมาณ
2556-2558 ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2555 และ
และรายงานประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-3)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายใน
สํานัก งานอธิการบดี และนําเผยแพร่บ นเว็บ ไซต์สํ านักงานอธิการบดี http://www.psdb.ku.ac.th/ (9-1.1-2-1)
และผ่านที่ประชุมกองยานพาหนะฯ แล้วนําเผยแพร่ เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
((ซ้ํา) 9-1.1-1-2) เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนที่สังกัดหน่วยงานกองยานพาหนะฯ ได้รับทราบทิศทางการ
ดําเนินงานที่มุ่งสู่เปูาหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งปรากฏ
บนเว็ บ ไซต์ สํ านั กงานอธิ การบดี http://www.psdb.ku.ac.th/ (9-1.1-2-1) และบนเว็ บไซต์ กองยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบทุ ก พั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน
กองยานพาหนะฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ยุทธศาสตร์ที่
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีการการจัดทํารายละเอียดให้เห็นถึงกล
ยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไว้อย่างชัดเจน นําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณประจําปี ซึ่งยืนยัน
ความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปี
งบประมาณ 2556 หน้า 10 – 26 ((ซ้ํา)9-1.1-1-1)
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี กองยานพาหนะฯ มีการกําหนดตัว
บ่งชี้และเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ตัว บ่งชี้และ
เปูาหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อกํากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัว
บ่งชี้และเปูาหมายระดับกลยุทธ์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ และ 3) ตัวบ่งชี้และเปูาหมาย
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ระดับเปูาประสงค์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ มุ่งไป โดยมีการนําตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผน เพื่อให้ การประกันคุณภาพได้ผสมผสานไปกับการทํางาน
ปกติ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 หน้า 10 – 26 ((ซ้ํา)9-1.1-1-1)
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน กองยานพาหนะฯ มีการ
กํากับการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ และติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างานและคณะกรรมการรวบรวมผล
การดําเนินงานให้สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเป็นลําดับชั้น
อย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการในรอบ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 หน้า
21 – 26 ((ซ้ํา)9-1.1-1-1)
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา กองยานพาหนะฯ มีการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการประจําปี โดยที่มีการ
ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒ นากายภาพ ผู้อํานวยการกองยานพาหนะฯ หัวหน้างาน 8 งาน หัวหน้า
หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดําเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อเสนอผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี ซึ่งจะมีวาระการพิจารณาปรับแผนให้เหมาะสมและสอดคล้อ ง
กับสภาพการปฏิบัติงานจริง ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุม ((ซ้ํา)9-1.1.-1-3) และมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี เสนอให้ที่ประชุมกองยานพาหนะฯ เพื่อให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยรองอธิการบดี ผู้อํานวยการกองยานพาหนะฯหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยพิจารณา ก่อนจัดทําเป็นรายงาน
ประจําปี กองยานพาหนะฯ เพื่อเสนออธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาตามบันทึกข้อความส่ง
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นอกจากนั้น ยังได้รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของกอง
ยานพาหนะฯ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งปรากฏตามบันทึก
ข้อความรายงานผลการดําเนินงาน (9-1.1-6-1)
7.มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณา กองยานพาหนะฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อนําเสนอที่ประชุมกองยานพาหนะฯ
เพื่อจัดทําเป็นรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 แล้วรายงานต่อผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี
ฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ อธิการบดี เพื่อจะได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อนํามาเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทําแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 255 6
((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี กองยานพาหนะฯ มีการดําเนินงานโดยที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ และที่ประชุมกองยานพาหนะฯ กํากับติดตามการปฏิบัติงานร่วมกันนําข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งนําเสนอให้ที่
ประชุมกองยานพาหนะฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และการพัฒนาปรับปรุงให้การดําเนินงานในปี
ต่อไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
2556 – 2558 นอกจากนั้น กองยานพาหนะฯ ยังได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งปรากฏใน
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
ที่
2556
เป้าหมาย
2557
2554 2555 2556 2554
2555
2556
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
8 ข้อ
บรรลุ
8 ข้อ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ที่
2554 2555 2556
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
2554
2555
2556

เป้าหมาย
2556

การประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

8 ข้อ

บรรลุ

8 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9-1.1-1-2
9-1.1-1-3
9-1.1-2-1
9-1.1-6-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ
เว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี http://www.psdb.ku.ac.th/
บันทึกข้อความรายงานผลการดําเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังนี้
สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

คะแนนผลการ หมาย
ประเมิน
เหตุ
2556 2557 ประเมินตนเอง
กรรมการ
ประเมิน กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตนเอง
(%
ตัวหาร (%
ตัวหาร
หรือ
หรือ
สัดส่วน)
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
4.64 4.64
2.1 ระดับความพึง ค่าเฉลี่ย 3.51 4.00 143,352.74 3.91 143,352.74
3.91 3.91 3.91
พอใจของ
36,650.00
36,650.00
ผู้รับบริการ
2.2 ระดับ
ข้อ
5 5
5
5.00 5.00
ความสําเร็จของ
การให้บริการที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
2.3 การพัฒนา
ข้อ
5 5
5
5.00 5.00
สุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.)
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 3.51

ระยะเวลา

ปีการศึกษา 2556

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะฯ มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 5 โครงการ
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โครงการ

ค่าเฉลี่ย

1. ห้องเรียน
2. ศูนย์เรียนรวม
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
4. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปและวัฒนธรรม
5. โครงการวิทยาเขตสีเขียว
รวม

4.02
3.89
3.82
3.91
4.15
3.91

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
9,159
9,018
9,117
9,170

186
36,650

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
36,819.18
35,080.02
34,826.94
35,854.70
771.90
143,352.74

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
=
143,352.74
36,650
คะแนนที่ได้ = 3.91 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น
ผลการประเมินตนเอง
ตัว
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ เป้าหมาย
บ่งชี้
2554
2555
2556
2554 2555 2556 2556 ประเมิน 2557
ที่
เป้าหมาย
2.1 1,904.25 ค่าเฉลี่ย 433576.30 ค่าเฉลี่ย 143352.74 3.91 3.78 3.95 3.91 ค่าเฉลี่ย บรรลุ
4.00
3.78 109655 3.95
คะแนน คะแนน คะแนน 3.51
504
36650

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัว
บ่งชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เปูาหมาย การ เปูาหมาย
2554
2555
2556
2554 2555 2556 2556 ประเมิน 2557
เปูาหมาย
2.1 1,904.25 ค่าเฉลี่ย 433576.30 ค่าเฉลี่ย 143352.74 3.91 3.78 3.95 3.91 ค่าเฉลี่ย บรรลุ 4.00
3.78
3.95
คะแนน คะแนน คะแนน 3.51
504
109655
36650

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-2.1-1-1

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ประจําปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
รอบระยะเวลา

กระบวนการ
5 ข้อ
ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง











เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ
มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ
มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการ กองยานพาหนะฯ ดําเนินการการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการด้านอาคารส่วนกลาง และการให้บริการด้า นอาคารห้องประชุม/สัมมนา ซึ่งปรากฏ
ตามรายงานสํารวจความต้องการของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองยานพาหนะฯ
นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2555 ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวกับการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิ ต ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและความปลอดภัย ตลอดจน ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (9-2.2-1-1) และโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ซึ่ง
ปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 40 ((ซ้ํา)9-1.1-1-1)
2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ กองยานพาหนะฯ มีการ
วางแผนการให้บ ริ การที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการ โดยการนําผลการสํ ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองยานพาหนะฯ ใน ด้านการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านการให้บริการห้อง
ประชุม/สัมมนา ดังนี้
 จากการสํ ารวจความต้อ งการให้ บริก าร ด้ านอาคารส่ ว นกลาง ผู้ ใ ช้บริก ารมีค วามต้ องการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อยู่ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 กองยานพาหนะฯ จัดทําแผนพัฒนา
พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒ นาปรับ ปรุงการให้บริการในปีการศึกษา 2556 โดยมีการจัดทําแผนพัฒ นาบุคลากรและ
แผนการจัดการความรู้ ให้กับบุคลากร ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ (9-2.2-2-1)
 จากการสํารวจความต้องให้บริการด้านห้องประชุม/สัมมนา ผู้ใช้บริการมีความต้องการด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 กองยานพาหนะฯ จึงมีการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการในปีการศึกษา 2556 โดยมอบหมายให้ทุกงานดําเนินการทบทวนคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการลด
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การให้ บริการมีประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏในรายงานการ
ประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 3/2557 ตามรายงานการประชุม ((ซ้ํา) 9-1.1-1-3)
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 จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านระบบสาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัย และการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2556ซึ่งปรากฏตามรายงานผลการการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (9-2.1-1-1) ดังนี้
โครงการ

ค่าเฉลี่ย

1. ห้องเรียน
2. ศูนย์เรียนรวม
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
4. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปและวัฒนธรรม
5. โครงการวิทยาเขตสีเขียว
รวม

4.02
3.89
3.82
3.91
4.15
3.91

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
9,159
9,018
9,117
9,170
186
36,650

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
36,819.18
35,080.02
34,826.94
35,854.70
771.90
143,352.74

พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับน้อยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 และ
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิ การบดี ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากการ
สัมภาษณ์นิสิตและผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับกองยานพาหนะฯ ผู้ใช้บริการได้ขอให้กองยานพาหนะฯ ปรับปรุงแก้ไขใน
การให้บริการด้านต่าง ๆ นั้น กองยานพาหนะฯ จึงได้นํามาหารือที่ประชุมกองยานพาหนะฯ ในคราวการประชุมครั้งที่
12/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติได้มอบหมายทุกงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการในด้านต่าง ๆ
นอกจากนั้น ยังได้ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ จากปีงบประมาณ 25542559 ใหม่ เป็ น ปี ง บประมาณ 2556 -2558 เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กองยานพาหนะฯ เพื่อ สนั บ สนุ น การจั ดการเรี ยนการสอน ซึ่งปรากฏแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554-2559 และมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 และแผน
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 1026 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1–1–2)
3. มีการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่กาหนด กองยานพาหนะฯ มีการดําเนินการตามแผนการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ มี ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร นิ สิ ต ต่ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาคารส่วนกลาง ด้านอาคารห้องประชุม/สัมมนา ด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย และ
ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองยานพาหนะฯ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554-2559 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
2556-2558 และแผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 2556 โดยได้มีการมอบหมายให้ทุกงานที่เกี่ยวข้องร่ว มกัน
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง งานในส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร รถโดยสารสวัสดิการ อาคารจอดรถ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง
ด้านการให้บริการห้องประชุม/สัมมนา ด้านการจัดระเบียบการจราจรภายใน มก. ด้านอาคารสถานที่ ด้านการพัฒนา
กายภาพ ด้านสาธารณูปโภค และโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS มีผลการดําเนินงานปรากฏตาม
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รายงานประจํ า ปี ง บประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํ า ) 9-1.1-1-1) และเว็ บ ไซต์ ก องยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1–1–2)
นอกจากนั้น ยังมีการจัดโครงการจั ดการความรู้และการสร้างสัมมาทิฐิ จํานวน 3 ครั้ง ซึ่งปรากฏใน
สรุปผลการจัดการความรู้และการสร้างสัมมาทิฐิ กองยานพาหนะฯ (9–2.2–3–1) ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบุคลากรทุกได้ร่วมทําบุญ
เนื่ อ งในวั น เกษี ย ณอายุ ร าชการ และรั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณธรรมและจริย ธรรมการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ:1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
4. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
5. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
จึงมีการพัฒนาบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวการให้บริการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ รับทราบจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ กองยานพาหนะฯ มีการประเมินผลการ
ดําเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติร าชการ ประจําปีง บประมาณ 2554-2559 แผนปฏิบัติร าชการ
ประจํ าปีงบประมาณ 2556-2558 และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 โดยทุกงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงงานในการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ด้านสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร รถโดยสารสวัสดิการ อาคารจอดรถ สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการให้บริการอาคารเรียน
ส่วนกลาง ด้านการให้บริการห้องประชุม/สัมมนา ด้านการจัดระเบียบการจราจรภายใน มก. ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
การพัฒนากายภาพ ด้านสาธารณูปโภค และโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS มีผลการดําเนินงาน
ปรากฏตามรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1–1–2)
5. มี ก ารน าข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารในรอบปี ต่ อ ไป
กองยานพาหนะฯ มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
ทุกปี มีผลการดําเนินงานปรากฏตามรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และ
เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1–1–2) เช่น
 ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สนับสนุนอาคารเรียนส่วนกลาง มีการพัฒนาปรับปรุง ตามรายงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 27 -30 คือ
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1) ห้องน้ํา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ฝูาเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ เดินท่อ
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟูา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลม เป็นต้น
2) พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําอาคารเรียนส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
ชํารุด จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ เครื่องกรองน้ํา เครื่องทําน้ําเย็น
ระบบไฟฟูา ระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ํา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํา เช่น สบู่ล้างมือ กระดาษชําระ
4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอุปกรณ์ประกอบอาคารเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าม่าน ทาสี
อาคาร ลิฟต์โดยสาร ประตู ฝูาเพดาน เป็นต้น
5) จ้างบริการทําความสะอาด อาคารเรียน เพื่อให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้น ไม้ ม หาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2538 จนถึ ง ปี พ.ศ. 2556 รวม 18 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อ
ส่งเสริมความสามัคคีสร้างจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและ
สถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ซึ่งมีผู้บริหารและทุกหน่วยร่วมการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ สําหรับพื้นที่ส่วนกลางได้ดําเนินพัฒนาปรับปรุงอาคาร สวน จัดเก็บขยะ กิ่งไม้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
ปรากฏในรายงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556 หน้า 31-36 นอกจากนั้น ยังมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
พื้นที่บริเวณอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรและศูนย์เรียนรวม 3 ปรากฏในหน้า 69 เป็นต้น
 พั ฒ นาด้ า นกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ซึ่ ง ปรากฏตามรายงานประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 64-69 เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน 100 ปีหลวงสุวรรณ เกาะกลางถนนหน้า
สํานักพิพิธภัณฑ์ ขุดลอกคูคลองระบายน้ําภายใน มก. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่นั่งอ่านหนังสือสําหรับนิสิตบริเวณด้านข้าง
ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ เกาะกลางถนนสุธรรม อารีกุล ทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารพุทธเกษตร ภูมิทัศน์หอนาฬิกา
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทางเดินเท้าบริเวณลานจอดรถข้างธนาคารกรุงศรีฯ –อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ก่อสร้าง
ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสีย ถนนไพฑูรย์ อิงคสุ วรรณ) จัดทําแนวปูองกันน้ําท่ว มทางด้านทิศตะวันออกของมหาวิทยาลัยฯ
ซ่ อ มแซมถนนด้ า นหลั ง อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ร อบบริ เ วณอาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 64-69
นอกจากนั้น ยังมีโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มก. มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมกําจัด
หนูภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและถูกสุขลักษณะอนามัย โดยการตัดวงจรการเพิ่มจํานวนหนู ลดปัญหา
การแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ร่วมถึงตัวอาคารและสถานที่ ซึ่งได้เริ่ม
ดําเนิ น การตั้ งแต่ปี ง บประมาณ 2555 จนปั จ จุบั น ซึ่ งปรากฏในรายงานประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กอง
ยานพาหนะฯ หน้า 70-71
 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สนับสนุนการชุมสัมมนาอาคารเรียนส่วนกลาง ซึ่ งปรากฏตาม
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 72-73 เช่น ปรับปรุงชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นห้องอ่าน
หนังสือและจัดกิจกรรมของนิสิต ปรับปรุงโรงละคร สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ปรับปรุงชั้น 1 อาคาร
จอดรถวิภาวดีรังสิต เป็นที่อ่านหนังสือและจัดกิจ กรรมของนิสิต และปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
หอประชุม เป็นต้น
 พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 หน้า 74-75 โดยมีการบริหารจัดการอาคารจอดรถให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัยตลอดจนมีการจ้าง
บํารุงรักษาลิฟต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
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 พัฒนารถโดยสารสวัสดิการ มก. ซึ่งปรากฏตามรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 7577 โดยบริห ารจัดการในการบริการรถโดยสารสวัสดิการภายในมหาวิทยาลั ยฯ ให้ครอบคลุ มพื้นที่ในการบริการ
ทั้งหมด แบ่งเป็น 5 สาย และมีเสริมพิ เศษนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาแซม
แซมและบํารุงรักษารถยนต์ให้สามารถใช้งานตลอดเวลา
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปรากฏ
ตามรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 78-85 เช่น ติดตั้งโคมไฟ ควบคุมระบบไฟเสียบริเวณข้างหอพัก
หญิง เชื่อไฟแสงสว่าง ถนนระพีสาคริก และหน้าหอพักชาย ซ่อมพัดลมเพดาน ตรวจสอบระบบไฟฟูาแสงสว่างคณะ
ศึกษาสาสตร์ ซ่อมกล่องสวิทซ์ เปิด -ปิด ตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งปั้มน้ําท่อสูบน้ํารดน้ําต้นไม้ ซ่อมอ่างล้างมือ
โทรศัพท์ ซ่อมโต๊ะเก้าอี้ชํารุดอาคารเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ฯลฯ
 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง ซึ่งปรากฏตามรายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 85-91 โดยดําเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ส่วนกลาง
เพื่อดูแลความปลอดภั ยให้กับนิสิต บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ และกองยานพาหนะฯ ร่วมกับสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน จัดให้โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลระบบการรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการปูองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้ น ยังมีการควบคุมยานพาหนะที่ผ่ านเข้าออก ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย
ล้อเลื่อนภายในเขตการเรียนการสอน และมีการจัดโครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน
(จยย. ISO) มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห้ามวิ่งเข้าภายในเขตการเรียนการ
สอนโดยจัดเจ้าหน้าที่ยามให้ประจําตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้รถจักรยานยนต์บริการวิ่ง
ภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องดําเนินการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดทําบัตร
ประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ราคาค่ า
โดยสารรถจักรยานยนต์บริการบริเวณจุดจอดรถบริการต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และติดตั้งปูาย
ประชาสั ม พัน ธ์ การใช้บ ริ การรถจั ก รยานยนต์บริ การที่ ได้รั บอนุญ าตจาก มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยแจ้ ง
รายละเอียดรถจักรยานยนต์บริการที่ถูกระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้บริ การสามารถเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่
ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ที่ใช้บริการ มีการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1
ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ
ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีการจัดทําบัตรอนุญาต
ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อควบคุมยานพาหนะในการผ่านเข้า -ออก เป็นการจัดการความปลอดภัย
และการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภั ยต่อนิสิตและบุคลากร โดยมีปรับปรุงระเบียบ
การนํารถผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ว่าด้วย
การนํ า รถผ่ า นเข้ า ออกมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน พ.ศ. 2555 และ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการนํารถผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
(9-1.1-1-2)
 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปรากฏตามรายงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 91-93 เช่น ดําเนินการจัดการด้านจราจรประตูทางเข้า-ออกและทางแยกต่างๆ
เพื่ออํานวยความสะดวก เกิดความปลอดภัย มีการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ปูายเตือนห้ามจอดรถ
พื้นที่ห้ามจอด ปรับปรุงเส้นทางจราจร ซ่อมแซมปูายจราจร ฯลฯ
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นอกจากนั้น ยังได้มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านการจราจร
 โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและ
ลดมลพิษ และเป็ น ศูนย์ เรีย นรู้ ให้ นิสิ ต บุคลากร และผู้ส นใจเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่ว ยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนให้สอดคล้องกับสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ขอความร่วมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ข้อ 5.4 เกี่ยวกับ
“ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ํา
เสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ํา หรือหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการปูองกันมลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด เพิ่มศั กยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กําจัดขยะชุมชนกลางใน
ทุกจังหวัด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสําหรับผู้ก่อมลพิษที่ฝุาฝืนกฎหมาย เร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤต
ซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี และสิทธิต่าง ๆ กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลก
ร้อนและลดมลพิษ” โดยได้ดําเนินการโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยในการจัดการบริหารจัดการขยะ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะสาหรับการ
จั ด เก็ บ และขนไปทิ้ ง ณ จุ ด ทิ้ ง ขยะของกรุ ง เทพมหานคร และมลพิ ษ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ให้ มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ซึ่งมีการโครงการต่าง ๆ จานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน โดยการรับ
บริจาคน้ํามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น
น้ํามัน ไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อี
แต๋น) เป็นต้น
2) โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการออก
กําลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3) โครงการคลองสวยน้ําใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณ
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้ําเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชใน
คูคลอง เป็นต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้ําหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ําในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4) โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้ลด
ปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดตั้งกล่องฝึกคัดแยกขยะ รีไซเคิล
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนิสิต และบุคลากร ให้มีการคัดแยกขยะทําให้ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
ได้ดีมากยิ่งขึ้น
5) โครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ โดยนําการนํา
น้ําหมักชีวภาพมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก
นําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุงรักษาปลูก
ต้นไม้ต่อไป
6) โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่งเดิมมี
การนําเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ ปัจจุบันมีการนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สําหรับการ
บํารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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7) โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิต
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ
เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้
บริการรถสาธารณะแทน
8) โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําที่ได้จากโครงการฯ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
2.2

ผลการดาเนินงาน
2554 2555 2556
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย
2556
2554
2555
2556
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
5 ข้อ

การประเมิน
เป้าหมาย
บรรลุ

เป้าหมาย
2557
5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
2.2

ผลการดาเนินงาน
2554 2555 2556
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย
2556
2554
2555
2556
5คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
5 ข้อ

การประเมิน
เป้าหมาย
บรรลุ

เป้าหมาย
2557
5 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9–1.1-1-2

9-1.1-1-3
9-2.2-1-1
9-2.2-2-1
9-2.2-3-1
9-2.1-1-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้
สรุปผลการจัดการความรู้และการสร้างสัมมาทิฐิ กองยานพาหนะฯ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบาง
เขต ประจําปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ปรับปรุงจาก สมศ. 11)
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เป้าหมาย

5 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน

กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง

















1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับสถานที่
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

ผลการดาเนินงาน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
มีนโยบายและขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมและจิตสํานึกใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน กองยานพาหนะฯ และกับทุกหน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลั ย โดยจั ดให้ มีกิจ กรรมและเข้าร่ ว มกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ยฯ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการ
ดําเนินงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556” (9-2.3-1-1) รายงานประจําปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 6 ก อ ง ย า น พ า ห น ะ ฯ ( ( ซ้ํ า ) 9 -1 . 1 -1 -1 ) แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง ย า น พ า ห น ะ ฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1–1–2) ดังนี้
 จัดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจําทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2538 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการและเป็นเป็นการส่งเสริมความ
สามัคคีและสร้างจิตสํานึกร่วมกัน ระหว่างนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีภูมิทัศน์ที่ดี นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีดังกล่าวเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบัน เริ่มครั้งแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2538 รวมถึงปี
การศึกษา 2556 เป็นระยะเวลา 18 ปี และในปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะฯ จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีผู้บริหาร นิสิต นักเรียน ครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
แห่ งมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ บุ คลากรทุกหน่ว ยงานของมหาวิทยาลัยฯ เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภายภายนอก ได้แก่ สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน
และสํานักงานเขตหลักสี่ ได้ มีส่วนร่ว มในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 17,841 คน ซึ่งปรากฏใน
รายงานผลการดําเนินงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556” ((ซ้ํา)9-2.3-1-1)
และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
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 จัดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ณ แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวัน
อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2556 โดยมีผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร เข้าร่วม จํานวน 98 คน
ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 43 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์กอง
ยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
 จัดให้มีโครงการ “วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่” ปีละ 3 ครั้ง
ซึ่งปรากฏในสรุปผลการจัดการความรู้และการสร้างสัมมาทิฐิ กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9–2.2–3–1) ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
บุ คลากรของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ทุ กคนร่ว มทํ าบุ ญเนื่อ งในวั นเกษี ยณอายุ ราชการของบุ คลากร
กองยานพาหนะฯ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ ฟังพระสงฆ์เทศนาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ และนโยบายการบริหารจัดการและแผนการ
บริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ โดยท่านรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เพื่อให้บุคลากรทุก
คนได้รับ ทราบและถือปฏิบั ติในการสนองนโยบายและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลั ยให้ มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ:6. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation)
7. การบริการที่ดี (Service Mind)
8. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
9. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
10. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
จึงมีการพัฒนาบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวการให้บริการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ รับทราบจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
 ส่งเสริมให้บุคลากรของกองยานพาหนะฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนกลาง ได้แก่ งานถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน งานวันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี พิธีถวายพระพระชัยมงคล และ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน งานขอบคุณบุคลากร พิธีทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีถวาย
พระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันสืบสานประเพณีสงกรานต์
พิธีทําบุญบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิชาขบูชา วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ งานนนทรีสีทอง ฯลฯ ปรากฏในรายงานประจําปี
งบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 43-59 และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ กองยานพาหนะฯ มีอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุ นทรีย์ สืบเนื่องจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด ให้ มี วั น พั ฒ นาและปลู ก ต้ น ไม้ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร
กองยานพาหนะฯ ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บริ การ และหน่วยงาน
ราชการภายนอก นั้น มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้
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และบํารุงรักษาต้นไม้ ด้วยความร่วมแรงร่วมมือของนิสิต และบุคลากรของทุกหน่วยงาน นอกจากนั้น
กอง
ยานพาหนะฯ ได้ให้ความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สําหรับบุคลากรและนิสิตได้มี
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554-2559
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ด้านต่าง ๆ
ได้แก่ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สนับสนุนอาคารเรียนส่วนกลาง ดําเนินโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN
CAMPUS ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี เกี่ยวกับด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ
ปรากฏในรายงานผลการดําเนินงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556” ((ซ้ํา)92.3-1-1)รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1-1-2) ดังนี้
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ส นับสนุนอาคารเรียนส่วนกลาง โดยมีจ้างบริการรักษาความ
สะอาดอาคารเรียนส่วนกลาง อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารจอดรถ มก. และมีการปรับปรุง
ห้องน้ํา พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องเรียน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน ระบบลิฟต์โดยสาร สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียน ฯลฯ
2. โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลด
มลพิษ และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ตลอดจนให้สอดคล้องกับ สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความ
ร่วมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ข้อ 5.4 เกี่ยวกับ “ควบคุม
และลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดย
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ํา หรือหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ ส่งเสริมการปูองกันมลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสําหรับผู้ก่อมลพิษที่ฝุาฝืนกฎหมาย เร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤตซ้ําซาก
รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี และสิทธิต่าง ๆ กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและ
ลดมลพิษ” โดยได้ดําเนินการโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยในการจัดการบริหารจัดการขยะ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะสาหรับการ
จั ด เก็ บ และขนไปทิ้ ง ณ จุ ด ทิ้ ง ขยะของกรุ ง เทพมหานคร และมลพิ ษ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ให้ มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ซึ่งมีการโครงการต่าง ๆ จานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย
2.1 โครงการสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน โดยการรับ
บริจาคน้ํามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น
น้ํามัน ไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อี
แต๋น) เป็นต้น
2.2 โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการออก
กําลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
2.3 โครงการคลองสวยน้ําใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณ
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้ําเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชใน
คูคลอง เป็นต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้ําหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ําในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2.4 โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้ลด
ปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดตั้งกล่องฝึกคัดแยกขยะ รีไซเคิล
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เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนิสิต และบุคลากร ให้มีการคัดแยกขยะทําให้ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
ได้ดีมากยิ่งขึ้น
2.5 โครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ โดยนําการนํา
น้ําหมักชีวภาพมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก
นําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุงรักษาปลูก
ต้นไม้ต่อไป
2.6 โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่งเดิมมี
การนําเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ ปัจจุบันมีการนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สําหรับการ
บํารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2.7 โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิต
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ
เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้
บริการรถสาธารณะแทน
2.8 โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําที่ได้จากโครงการฯ
3. พั ฒ นาด้ านกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อมภายในมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยดํา เนิ นการพัฒ นา
ปรับปรุงสภาพล้อมและภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ ได้แก่ สวน 100 ปีฯ เกาะกลางถนนด้านหน้าสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ขุดลอก
คูคลองระบายน้ํา ที่อ่านหนังสือสําหรับนิสิต เกาะกลางถนนสุธรรมอารีกุล ทางเดินเท้าหน้าอาคารพุทธเกษตร หอ
นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทางเดินเท้าบริเวณลานจอดรถข้างธนาคารกรุงศรีฯถึงอาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี
ถนนด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์
นอกจากนั้น ยังดําเนินโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเพิ่มจานวนหนู ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจากการทาลาย
วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมถึงตัวอาคารและสถานที่ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง โดยดําเนิน การปรับปรุงระบบไฟฟูา
แสงสว่าง ระบบน้ําประปา ระบบสุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง ห้องน้ํา เครื่องปรับอากาศ ของอาคารเรียนส่วนกลาง และ
อาคารสถานที่ส่วนกลาง ไฟฟูาถนน ฯลฯ เพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอน การประชุม สัมมานา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง โดยดําเนินการจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ส่วนกลาง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนิสิต บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ
และกองยานพาหนะฯ ร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน จัดให้ โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)
โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อดูแ ลระบบการรั กษาความปลอดภัยภายในมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ให้ เ ป็นระเบีย บ
เรี ย บร้ อ ย เกิ ด ความสะดวกและปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนเป็ น การปู อ งกั น และลดการเกิ ด คดี
อาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน
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นอกจากนั้ น ยังมีการควบคุมยานพาหนะที่ผ่ านเข้าออก ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย
ล้อเลื่อนภายในเขตการเรียนการสอน และมีการจัดโครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน
(จยย. ISO) มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห้ามวิ่งเข้าภายในเขตการเรียนการ
สอนโดยจัดเจ้าหน้าที่ยามให้ประจําตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้รถจักรยานยนต์บริการวิ่ง
ภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องดําเนินการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดทําบัตร
ประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ราคาค่า
โดยสารรถจักรยานยนต์บริการบริเวณจุดจอดรถบริการต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และติดตั้งปูาย
ประชาสั ม พัน ธ์ การใช้บ ริ การรถจั ก รยานยนต์บริ การที่ ได้รั บอนุญ าตจาก มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยแจ้ ง
รายละเอียดรถจักรยานยนต์บริการที่ถูกระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่
ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ที่ใช้บริการ มีการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1
ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ
ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีการจัดทําบัตรอนุญาต
ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อควบคุมยานพาหนะในการผ่านเข้า -ออก เป็นการจัดการความปลอดภัย
และการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากร โดยมีปรับปรุงระเบียบ
การนํารถผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/news/lawnew.html และ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
6. โครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มก. โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ค่อนข้างแออัด และบางบริเวณมีการจัดการสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ
ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเอื้ออานวยต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์
ของพาหะนาโรคโดยเฉพาะหนู ทาให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบปัญหาความราคาญจาก
ความชุกชุมของหนูและโรคติดต่อที่มีหนูเป็นพาหะเพิ่มขึ้น อีกทั้งหนูยังเป็นตัวปัญหาในการทาลายวัสดุ อุปกรณ์ทางการ
สื่อสาร สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงพื้นที่ตัวอาคารต่าง ๆ ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการเป็น
อย่างมาก
ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมกําจัดหนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนเป็นการตัดวงจรการเพิ่มจํานวนหนู ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสีย
จากการทํ า ลายวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษา รวมถึ ง ตั ว อาคารและสถานที่ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ (หน้า 70-71)
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับสถานที่ กองยานพาหนะฯ มีปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสมกับสถานที่ โดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัด
แต่งต้นไม้ให้สวยงาม ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน ดูแลระบบไฟฟูา ถนน ทางเดินเท้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจําเพื่อ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงามเอื้อต่อการสนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์
กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1–1–2) ดังนี้
 ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพล้อมและภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ ได้แก่ สวน 100 ปีฯ เกาะกลางถนน
ด้านหน้าสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ขุดลอกคูคลองระบายน้ํา ทําที่อ่านหนังสือสําหรับนิสิต ปรับปรุงเกาะกลางถนน สุธรรม
อารีกุล ทางเดินเท้าหน้าอาคารพุทธเกษตร หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทางเดินเท้าบริเวณลานจอดรถข้าง
ธนาคารกรุงศรีฯถึงอาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ถนนด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์
ฯลฯ
 ดูแลรักษาคูคลองภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อไม่ให้มีน้ําเน่าเสียในโครงการคลองสวยน้ําใส โดยการ
ดําเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ใช้วัชพืชหรือพืชบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลอง เช่น ผักตบชวา ดอกจอก ผักแว่น
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นอกจากนั้น ยังการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันหรืออินทรีย์สาร สําหรับคูคลองต่างๆ ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อ
บําบัดน้ําเสียภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
 จัดโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU-GREEN CAMPUS) ตามที่สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับนโยบายรัฐบาล ข้อ 5.4 เกี่ยวกับ “ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ
อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ํา หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการปูองกันมลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสําหรับผู้ก่อมลพิษที่
ฝุาฝืนกฎหมาย เร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี และสิทธิต่าง ๆ
กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ ” โดยได้ดําเนินการโครงการวิทยาเขตสีเขียว
(KU-GREEN CAMPUS) ประกอบด้วย
1. โครงการสถานีผ ลิตน้ํ ามันไบโอดีเซล เพื่อช่ว ยลดปริมาณของเสี ยประเภทไขมัน โดยการรับ
บริจาคน้ํามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น
น้ํามัน ไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อี
แต๋น) เป็นต้น
2. โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการออก
กําลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3. โครงการคลองสวยน้ําใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณ
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้ําเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชใน
คูคลอง เป็ นต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้ํ าหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ําในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้ลด
ปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดตั้งกล่องฝึกคัดแยกขยะ รีไซเคิล
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนิสิต และบุคลากร ให้มีการคัดแยกขยะทําให้ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
ได้ดีมากยิ่งขึ้น
5. โครงการโรงผลิ ตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัว เรือนจากขยะสด เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ โดยนําการนํา
น้ําหมักชีวภาพมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก
นําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุงรักษาปลูก
ต้นไม้ต่อไป
6. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่งเดิมมี
การนํ าเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้ว ยการฝั งกลบ ปัจจุบันมีการนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สํ าหรับการ
บํารุงรั กษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิ บตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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7. โครงการส่ งเสริ มการใช้รถสาธารณะเพื่อ การอนุรั กษ์พลั งงาน เป็นโครงการส่ งเสริมให้ นิสิ ต
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ
เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิ สิต บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้
บริการรถสาธารณะแทน
8. โครงการสถานี ผ ลิ ตแก๊ส ชีว ภาพมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการบริห ารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่ องพลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําที่ได้จากโครงการฯ
อนึ่ ง ในการดํ า เนิ น โครงการที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น เป็ น การดํ า เนิ น โครงการที่ ล ดมลพิ ษ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมต่อไป ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์กอง
ยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2) และรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา)
9-1.1-1-1)
 ส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร ใช้รถจักรยานภายใน มก. โดยการจัดทําสถานที่จอดรถจักรยาน
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่จอดรถจักรยาน ให้บริการยืมรถจักรยานบริเวณทางเข้าประตูทุกประตู
จัดทําเส้นทางจักรยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถจักรยาน เพื่อเป็นจัดสภาพแวดล้อมและลดมลพิษ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่าเสมอ กองยานพาหนะฯ จัดให้มีพื้นที่และกิจรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ําเสมอ โดยจัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ณ พุทธมณฑล วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
เพื่อให้นิสิต และบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรของกองยานพาหนะฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีขึ้น ได้แก่ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน งานขอบคุณบุคลากร พิธีถวายพระพรชัย
มงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ งานนนทรีสีทอง ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี งานวันที่ระลึกนนทรีทรง
ปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน ฯลฯ
จัดให้ มีศูนย์การเรี ยนรู้ โดยบริการเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ โดยให้นิสิ ต
บุคลากร หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก ศึกษาดูงานในโครงการวิทยาเขตสีเขียว ซึ่งปรากฏใน
รายงานประจํ า ปี ง บประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํ า ) 9-1.1-1-1) และเว็ บ ไซต์ ก องยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1–1–2)
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ/หรือนิสิตที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ สืบเนื่องจากการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ดังกล่าว โดยได้มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ใน
ภาพรวม ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย = 3.91 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (9-2.3-5-1)
โครงการ
ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน
แบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ห้องเรียน
4.02
9,159
36,819.18
2. ศูนย์เรียนรวม
3.89
9,018
35,080.02
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
3.82
9,117
34,826.94
4. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปและวัฒนธรรม
3.91
9,170
35,854.70
5. โครงการวิทยาเขตสีเขียว
4.15
186
771.90
รวม
3.91
36,650
143,352.74
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
2.3

ผลการดาเนินงาน
2554 2555 2556
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
2554
2555
2556
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ
บรรลุ
5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
2.3

ผลการดาเนินงาน
2555
2556
5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
2555
2556
5 ข้อ
5 คะแนน

เป้าหมาย
2556
5 คะแนน

การประเมิน
เป้าหมาย
5 คะแนน

เป้าหมาย
2557
5 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9-1.1-1-2
9-2.2-3-1
9-2.3-5.1
9-2.3-1-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
สรุปผลการจัดการความรู้และการสร้างสัมมาทิฐิ กองยานพาหนะฯ
ผลการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2556
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ
จัดการ ดังนี้
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่ วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการประเมิน หมาย
(เต็ม 5)
เหตุ
2556 2557 ประเมินตนเอง
กรรมการ
ประเมิน กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตนเอง
ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน)
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
4.80 4.60
3.1 ภาวะผูน้ ําของคณะกรรมการ ข้อ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
ข้อ
เรียนรู้
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้อ

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

7

8

8

8

5.00

5.00

5

5

5

4

5.00

4.00

6

6

6

6

5.00

5.00

ข้อ

6

6

6

5

4.00

4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การ ร้อย
พัฒนาความรู้ และทักษะ
ละ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทัง้ ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

70

90 136

5.00

5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร

136

100

136

100

136

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

กระบวนการ
8 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
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กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง














เกณฑ์มาตรฐาน
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. ผู้บริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
8. บุ ค ลากรประเมิน ภาวะผู้ นําของผู้ บริห ารและผู้ บริห ารนําผลการประเมิ นภาวะผู้ นําไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 7 ข้อ ดังนี้
1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า ผู้บริหารกองยานพาหนะฯ มีการชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยซึ่งปรากฏตามรายงานประชุมกองยานพาหนะ ฯ((ซ้ํา)9-1.1-1-3 ) ข้อบังคับ
ต่างๆได้แก่
1) การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในงานพิธีประจําปี งานพิธีหรืองานเฉพาะกิจ ซึ่งปรากฏตาม
รายงานประชุมกอง ครั้งที่ 21/2556
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา พ.ศ. 2555 และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ดังปรากฏในรายงานประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 18/2556 และ ครั้งที่ 19/2556
3) ประกาศ มก. ว่าด้วยการกําหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ประจําปี2557 ตามรายงานการ
ประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 17/2557
4) ประกาศ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคลากร สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตามรายงานการ
ประชุมกอง ครั้งที่ 4/2556 9/2556 15/2556 16/2556 6/2557
5) มีการจัดการความรู้และสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ:1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
4. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
5. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
จึงมีการพัฒนาบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการภารกิจของกอง
ยานพาหนะฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการภารกิจของกองยานพาหนะฯ นอกจากนั้น ยัง
แจ้งจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของ
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มหาวิทยาลัยฯ และนาเอกสารบรรยายเผยแพร่บนเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
นอกจากนั้น มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีการปกครอง การบริหาร การจัดการ การ
ควบคุมดูแลภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ยึดหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความเสมอภาค
มุ่งเน้นฉันทามติ และหลักนิติธรรมโดยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด กล่าวคือ มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามที่ได้มอบหมายงานของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล ซึ่งปรากฏตามผลประเมินภาวะผู้นําผู้บริหารของกองยานพาหนะฯ หน้า11-12 (9-3.1-1-1)
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
ผู้บริหารของกองยานพาหนะ มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีไปยังระดับหน่ว ยงานของทุกงานตามรายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ และเผยบน
เว็ บ ไซต์ กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํ า ) 9-1.1-1-2) นอกจากนั้น ยั ง มี ก ารนํ า ข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน การทําบัตร
อนุ ญ าตผ่ า นเข้ า ออก สายตรง HOTLINE
รองอธิ ก ารบดี ฯ ซึ่ ง ปรากฏบนเว็ บ ไซด์ ก องยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2) โครงการวิทยาเขตสีเขียว และมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปี ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมหน่วยงานเป็นประจําทุกเดือน เพื่อทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น ให้หัวหน้างานและบุคลากรรับทราบพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้าน
ต่างๆ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-3)
นอกจากนั้น ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนดําเนินงานในปี 2557 พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ดําเนินงานให้หัวหน้างาน และสรุปเป็นรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 นําเผยแพร่บนเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ผู้บริหาร
ของกองยานพาหนะฯ ให้การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และมีการจัดการประชุมบุคลากรทุกคน ใน
โครงการสัมมาทิฐิ 3 ครั้ง ((ซ้ํา) 9–2.2–3–1) ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
บุ คลากรของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ทุ กคนร่ว มทํ าบุ ญเนื่อ งในวั นเกษี ยณอายุ ราชการของบุ คลากร
กองยานพาหนะฯ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ ฟังพระสงฆ์เทศนาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ และนโยบายการบริหารจัดการและแผนการ
บริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ โดยท่านรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เพื่อให้บุคลากรทุก
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คนได้รับ ทราบและถือปฏิบั ติในการสนองนโยบายและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลั ยให้ มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น
ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรร่วมใจกันปฏิบัติ หน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ:1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
4. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
5. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
จึงมีการพัฒนาบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวการให้บริการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ รั บ ทราบจรรยาบรรณของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เพื่อ สามารถปฏิบั ติ งานได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนั้น ยังมีการดาเนินการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอานาจในการตัดสินใจ
แก่หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกากับและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า ซึ่งปรากฏผลการดาเนินงานในรายงานประจาปีงบประมาณ
2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ ผู้บริหารของกองยานพาหนะฯ มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน โดย
การสอนงาน และจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน (9-3.1-5-1)
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้บริหารของกองยานพาหนะฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีการปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแลภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ยึดหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความ
เสมอภาค มุ่งเน้นฉันทามติ และหลักนิติธรรมโดยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่ วยงานและผู้รับบริการ ซึ่งปรากฏรายงาน
ผลการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร (9-3.1-6-1) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการและมีความพึง
พอใจมากที่สุด ซึ่งปรากฏตามรายงานความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจําปีการศึกษา 2556 ((ซ้ํา) 9-2.1-1-1)
7. ผู้บริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงโดยอธิการบดีมีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการกองฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย/พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ซึ่ง ปรากฏใน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (9-3.1-7-1)
8. บุคลากรประเมินภาวะผู้นาของผู้บริหารและผู้บริหารนาผลการประเมินภาวะผู้นาไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม บุคลากรของกองยานพาหนะฯ มีการประเมินภาวะผู้นําผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
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ทั้ง 10 ด้าน ซึ่งได้แจกแบบประเมิน จํานวน 408 คน ซึ่งปรากฏผลการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร ((ซ้ํา) 9-3.1-61) ดังนี้
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
1. ภาระรับผิดชอบ
4.13
มาก
2. ประสิทธิผล
4.13
มาก
3. การตอบสนอง
4.06
มาก
4. การกระจายอํานาจ
4.06
มาก
5. มุ่งเน้นฉันทามติ
4.05
มาก
6. นิติธรรม
4.03
มาก
7. ประสิทธิภาพ
4.01
มาก
8. ความโปร่งใส
4.00
มาก
9. ความเสมอภาค
3.97
มาก
10. การมีส่วนร่วม
3.95
มาก
รวม
4.04
มาก
และผู้อํานวยกองยานพาหนะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลการ
ประเมินการให้บริการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลการดําเนินงาน
บริหารจัดการปรากฏในผลการดําเนินงานตามรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
3.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
7 ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน
2556
เป้าหมาย
2554
2555
2556
5คะแนน 5คะแนน 5 คะแนน
7 ข้อ
บรรลุ

เป้าหมาย
2557
8 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชีท้ ี่
3.1

ผลการดําเนินงาน
2554
2555
2556
7 ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เปูาหมาย การประเมิน เปูาหมาย
2556 เปูาหมาย
2557
2554 2555
2556
5
5
5
8 ข้อ
บรรลุ
8 ข้อ
คะแนน คะแนน คะแนน

หมายเหตุ :
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9-1.1-1-2
9-1.1-1-3
9-2.1-1-1
9-2.2-3-1
9-3.1-1-1
9-3.1-5-1
9-3.1-6-1
9-3.1-7-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ
รายงานความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจําปี
การศึกษา 2556
สรุปผลการจัดการความรู้และการสร้างสัมมาทิฐิ กองยานพาหนะฯ
ผลประเมินภาวะผู้นําผู้บริหารหน่วยงาน
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองยานพาหนะฯ
รายงานผลการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

กระบวนการ
5 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กําหนด

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
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ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน กองยานพาหนะฯ มีการกําหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ แผนกล
ยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงาน ซึ่ ง เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจั ด การที่ โ ดยการเน้ นเกี่ ย วกั บ การให้ บริ ก ารที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดโครงการสัมมาทิฐิ 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
บุ คลากรของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ทุ กคนร่ว มทํ าบุ ญเนื่อ งในวั นเกษี ยณอายุ ราชการของบุ คล ากร
กองยานพาหนะฯ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ ฟังพระสงฆ์เทศนาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ และนโยบายการบริหารจัดการและแผนการ
บริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ โดยท่านรองอธิการบดีฝุายกิ จการนิสิตและพัฒนากายภาพ เพื่อให้บุคลากรทุก
คนได้รับ ทราบและถือปฏิบั ติในการสนองนโยบายและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลั ยให้ มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ:1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
4. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)
5. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
จึงมีการพัฒนาบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวการให้บริการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ รับทราบจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้บุคลากรลาศึกษาต่อ นอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ตามศักยภาพ และให้เข้า
ความพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ การประกั นคุณภาพ การปรับปรุงงาน การ
ดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ มก. การปูองกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูง อบรมทักษะพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ KU-KM+Mart ระเบี ย บการบริห ารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งปรากฏในแผนพัฒ นาบุคลากร ประจําปี
การศึกษา 2555-2559 (9-3.2-1-1)
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 กองยานพาหนะฯ มีการกําหนดให้บุคลากรทุกคนพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้ บุคลากรสามารถปฏิบั ติได้เต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งปรากฏในแผนการพัฒนาบุคลากรกองยานพาหนะฯ ประจําปีการศึกษา 2555-2559 ((ซ้ํา)9-3.2-1-1)
และผลการพัฒนาบุคลากรกองยานพาหนะฯ ประจําปีการศึกษา 2556 (9-3.2-2-1) และ ตามรายละเอียดแบบเก็บ
ข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ( 9–3.2–2-2) แผนการจัดการความรู้ กองยานพาหนะฯ ประจําปีการศึกษา 2556 (9-3.2-23)
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
กองยานพาหนะฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง โดยการจัดการ
ความรู้และสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 3 ซึ่งมี รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตแลพัฒนากายภาพ และหัวหน้าเป็นผู้ให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารภารกิจของกองยานพาหนะฯ และหัวหน้างานได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวภารกิจของงานให้บุคลากรได้รับทราบนโยบาย การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เพื่อค้น หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่กําหนด มีการบริหารจัดการที่เน้นเกี่ยวกับการให้บริการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุณธรรม จริยธรรมการ
ให้บริการ ให้กับบุคลากรทุกคนของกองยานพาหนะฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองนโยบายและสนับสนุนภารกิจ
ของกองยานพาหนะฯ เพื่อให้มีการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปรากฏในในเอกสารบรรยายนําเผยแพร่
บนเว็บไซต์ กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge) กองยานพาหนะฯ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีม า
จั ด เ ก็ บ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ โ ด ย เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก ม า เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ซึ่ ง ป ร า ก ฏ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ด์
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง กองยานพาหนะฯ ได้เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้บุคลากรได้มีการ
นําความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและเว็บไซด์ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนําความรู้ด้านจรรยาบรรณของบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริการด้วยจิต
บริการ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มาปรับใช้กับงานบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย การบริการ
อาคารสถานที่ การบริการห้ องประชุมสั มมนา การบริการทํา บัตรอนุญาตผ่ านเข้าออก การบริการด้านการซ่อม
บํารุงรักษาไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ การบริการซ่อมบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต การบริการอาคารจอดรถ ฯลฯ
เพื่อให้ เจ้ า หน้ าที่ที่ให้ บ ริ การมีค วามรู้ ด้า นจรรยาบรรณ คุณธรรม จริย ธรรม การบริการด้ ว ยจิตบริก าร การมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
3.2

ผลการดาเนินงาน
2554 2555 2556
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557
2554
2555
2556
5คะแนน 5คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ
บรรลุ
5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556

60

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) มีผลการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้
ที่ยังไม่สะท้อนกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําความรู้ไป
ใช้และบํารุงรักษาความรู้) ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่
3.2

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
5 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557
2554
2555
2556
5คะแนน 5คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ
ไม่บรรลุ
5 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-2
9-3.2-1-1
9-3.2-2-1
9-3.2-2-3
9-3.2-2-2

ชื่อเอกสาร
เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา 2555-2559
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2556
การจัดการความรู้กองยานพาหนะฯ ประจําปี 2556
แบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

กระบวนการ
6 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหรือผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของ


หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ
ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556
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กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน





3.







4.
5.





6.

- อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานที่ประชุมหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยงหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน กองยานพาหนะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลั ยฯ และระดับ
สํานักงานอธิการบดี โดยมีผู้อํานวยการกองยานพาหนะฯ เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจหลักของกองยานพาหนะฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ
นอกจากนั้น ยังมีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยมีผู้อํานวยการกองยานพาหนะฯ เป็นคณะทํางานและเลขานุการ (9-3.3-1-1) และเว็บไซต์กอง
ยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา)9-1.1-1-2)
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
กองยานพาหนะฯ มีการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยง และปัจ จัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ย งตามบริบทของ
หน่วยงาน (9-3.3-2-1) และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา)9-1.1-1-2)ดังนี้
- ด้ า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ( ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
- ด้ า น น โ ย บ า ย ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ( ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ร ะ บ บ ก า ร จ ร า จ ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (ด้านสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล และเหตุการณ์โรคระบาด เป็นต้น)
- ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน (ด้านน้ําท่วม)
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ
2 กองยานพาหนะฯ มีการประเมินความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ซึ่งปรากฏตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง ((ซ้ํา) 9-3.3-2-1) และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
((ซ้ํา)
9-1.1-1-2)
1) ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน จากการประเมินความเสี่ยง ปรากฏว่า ลําดับที่มีความเสี่ยง
สูง ได้แก่ การพัฒนาด้านกายภาพและบุคลากรยังไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
2) ด้านความปลอดภัย จากการประเมินความเสี่ยง ปรากฏว่า ลําดับที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
 การรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตบางเขนยังไม่ทั่วถึง
 ลมพายุทําให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้ม
3) ด้านสิ่งแวดล้อม จากการประเมินความเสี่ยง ปรากฏว่า ลําดับที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การกําจัดกาก
ไขมันจากน้ําเสียของโรงอาหารภายใน มก. ยังไม่ได้มาตรฐาน
4) ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน กองยานพาหนะฯ
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง ทั้ง 4 ด้าน
ตามข้อ 2 และ 3 ที่ได้กล่าวไว้ ((ซ้ํา) 9-3.3-2-1)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อที่ประชุมหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กองยานพาหนะฯ มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงาน
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม กองยานพาหนะฯ และรายงานที่ ป ระชุ ม คณะทํ า งานบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ((ซ้ํา) 9-1.1-1-3)
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป กองยานพาหนะฯ มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากการประเมินที่มี
ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงสูงไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ตามรายงานการประชุม กองยานพาหนะ
ฯ ครั้งที่ 18/2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-3)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
3.3

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
2554
2555
2556
5คะแนน 5คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ
บรรลุ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
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ตัวบ่งชีท้ ี่
3.3

ผลการดําเนินงาน
2554
2555
2556
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เปูาหมาย การประเมิน เปูาหมาย
2556 เปูาหมาย
2557
2554 2555
2556
5
5
5
6 ข้อ
บรรลุ
6 ข้อ
คะแนน คะแนน คะแนน

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-3.3-1-1
9-3.3-2-1
9-1.1-1-2
9-1.1-1-3

ชื่อเอกสาร
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
แผน/ผลการบริหารความเสี่ยงกองยานพาหนะฯ
เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประชุมฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

6 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. มี ร ะบบการติ ด ตามให้ บุ ค ลากรนํ า ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ จ ากการพั ฒ นามาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 6 ข้อ ดังนี้
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ กองยานพาหนะฯ มี
นโยบายและแผนการบริ หารทรั พยากรบุ คคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.
2555 -2559 ((ซ้ํา) 9-3.2–1–1) และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2556 ((ซ้ํา)9-3.2-2-1)
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556
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2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด กองยานพาหนะฯ มีการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยมี การพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมในการปฏิบัติหน้าที่ใน ทุกๆ
ตําแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งปรากฏตามแบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ((ซ้ํา) 9-3.2-2-2)
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กองยานพาหนะฯ มีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากร
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข ดังนี้
1) มีการจัดรถโดยสารสวัสดิการให้กับบุคลากรไม่เก็บค่าโดยสาร ซึ่งปรากฏผลการดําเนินในรายงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
2) จัดสรรเงินรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีบุคลากรไปรักษาที่สถานพยาบาล
มก. และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจําปีของสถานพยาบาล มก. ซึ่งปรากฏ ในบันทึกข้อความการ
โอนเงินค่ารักษาพยาบาล (9-3.4-3-1)
3) กองยานพาหนะฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัยฯ ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
เป็นเกียรติ เป็นขวัญกําลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นกรณีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งปรากฏ
ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ (9-3.4-3-2)
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง กองยานพาหนะฯ มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิ บั ติง าน โดยให้ บุ ค ลากรที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาสรุ ปผลการที่ไ ด้ รับ จากการอบรม หรื อเรี ยน รู้ มาแจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
หน่วยงาน เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งปรากฏในรายงานการประชุม ((ซ้ํา)9-1.1-1-3)
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ กองยานพาหนะฯ มี
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณโดยการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริการด้วยจิตบริการ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ ซึ่งปรากฏตาม แบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
((ซ้ํา) 9-3.2-2-2) และนําเผยแพร่บนเว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร กองยานพาหนะฯ ได้มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยการสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารและการพัฒ นาบุคลากรในปีต่อไปให้สอดคล้องและเสริมสร้าง ภารกิจ
ของกองยานพาหนะฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและบุคลากร
มากที่สุด ซึ่งปรากฏในสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2556 (9-3.4-6-1)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
3.4

ผลการดาเนินงาน
2554 2555 2556
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557
2554
2555
2556
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ
บรรลุ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
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 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 ระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่
3.4

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
5 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557
2554
2555
2556
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ
ไม่บรรลุ
6 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9-1.1-1-2
9-1.1-1-3
9–3.2–1–1
9–3.2-2–1
9-3.2-2-2
9-3.4–3–1
9-3.4-3-2
9-3.4-6-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556
เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2555 - 2559
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา 2556
แบบเก็บข้อมูลดิบ 3.5
บันทึกข้อความการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2556

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

ปัจจัยนําเข้า
ร้อยละ 70

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา 2556

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะ มีบุคลากรทั้งหมด 413 คน มีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือน 7 คน
คงเหลือบุคลากรที่นับ 409.5 คน คิดเป็น 410 คน มีบุคลากรประจําที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพใน
ประเทศ รวมทั้งหมด 410 คน ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพในประเทศ คิดเป็นร้อยละ
100 และมีบุคลากรที่มีตําแหน่งเหมือนข้าราชการ จํานวน 135.5 คน คิดเป็น 136 คน กรณีคํานวณจากบุคลากรที่มี
ตําแหน่งเหมือนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพในประเทศ จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ
100
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
ที่
2554
2555
2556
2554 2555
2556
2556 เป้าหมาย 2557
3.5 126 ร้อยละ 130 ร้อยละ 136 ร้อยละ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ
บรรลุ
ร้อยละ
70
90
126 100 137 100 136 100

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัว
บ่งชี้ที่
3.5

2554
126
126

ร้อยละ
100

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-3.5-1-1

ผลการดาเนินงาน
2555
130
137

2556

ร้อยละ 136
100
136

ร้อยละ
100

ผลการประเมินตามเกณฑ์
2554
2555
2556
5คะแนน

5คะแนน

เป้าหมาย การ เป้าหมาย
2556 ประเมิน 2557
เป้าหมาย
5คะแนน ร้อยละ บรรลุ
ร้อยละ
70
90

ชื่อเอกสาร
แบบเก็บข้อมูลดิบ ตัวบ่งชี้ 3.5
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในภาพรวม องค์ ป ระกอบที่ 4 การเงิ น และ
งบประมาณ ดังนี้
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

2556 2557 ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (%
หรือ
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ ข้อ 7
7
7
งบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556

ผลการประเมิน หมาย
(เต็ม 5)
เหตุ
กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตนเอง
ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน)
5.00
5.00

5.00
5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เป้าหมาย
7 ข้อ
รอบระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีแผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

 6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้รับผิดชอบทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีแผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กองยานพาหนะฯ มี
แผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยมีรายได้จากการบริหารงาน ต่าง ๆ
ได้แก่ ค่าธรรมเนี ย มการใช้อาคาร ค่า ปรั บ ค่าสาธารณูป โภค นอกจากนั้น ยั งได้รั บจัดสรรงบประมาณแผ่ นดิ น
งบประมาณเงินรายได้ ตามแผนการใช้เงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ซึ่งปรากฏในเอกสารการจัดทําคํา
ของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 และเอกสารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(9-4.1-1-1)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กองยานพาหนะฯ มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน และเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ
2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา)9-1.1-1-1) ได้แก่
1) อาคารจอดรถ มก. มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ต่าง ๆ เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารจอดรถ มก.
2) อาคารสวัสดิการ มก. มีการจัดเก็บค่าใช้ห้อง เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการ
มก.
3) การบริหารภารกิจด้านต่าง ๆ ของกองยานพาหนะฯ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556
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รายได้ ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภารกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ซ่อม
บํารุงระบบสาธารณูปโภค สวนและรักษาความสะอาด การจราจร รักษาความปลอดภัย ซ่อมบํารุงรักษาอาคารกิจการ
นิสิต การบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลั ยให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นอกจากนั้น กองยานพหานะฯ ยังมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (9-4.1-2-1)
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร กองยานพาหนะฯ มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค สวนและรักษาความ
สะอาด การจราจร รักษาความปลอดภัย ซ่อมบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต การบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อ
สนองนโยบายของมหาวิทยาลั ย ให้ มีประสิ ทธิภ าพ มีประสิ ทธิผ ล เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา)9-1.1-1-1)
นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาหน่วยงานให้มีการบริการที่
ประประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) (9-4.1-3-1)
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ที่ประชุม
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กองยานพาหนะฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน เสนอต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารประจําหน่วยงานเป็นประจําทุกวัน
(9-4.1-4-1)
นอกจากนั้น ยังมีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําเดือนเพื่อเสนอผู้บริหารสําหรับการจัดตัดสินใจในการ
บริหารจัดการภารกิจของกองยานพาหนะฯ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏตามรายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (9-4.1-4-2)
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง กองยานพาหนะฯ มี
การจัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร และมีการรายงานผลการดําเนินงานให้
ผู้บ ริ หารรั บทราบ โดยมีการจั ดทําค่าใช้จ่ ายในแต่ล ะโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผู้ บริห าร ซึ่งปรากฏตามผลการ
ดําเนินงานในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
6. มีคณะกรรมการ/คณะทางาน/ผู้รั บผิดชอบทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด กองยานพาหนะฯ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี กรรมการเก็บ
รักษาเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งปรากฏว่าตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ (9-4.1-6-1)
7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ผู้บริหารของกองยานพาหนะฯ มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเปูาหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารจัดการภารกิจ
ของหน่ ว ยงานให้ บ รรลุ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ อย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งมี ผ ลการดํ าเนิ นงานปรากฏใน เอกสารคํา ขอ
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-4)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
4.1

ผลการดาเนินงาน
2554 2555
2556
7 ข้อ 7 ข้อ
7 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
2554
2555
2556
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2557
7 ข้อ
บรรลุ
7 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
4.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน
2556
เป้าหมาย
2554
2555
2556
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ
บรรลุ

เป้าหมาย
2557
7 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-4.1-1-1
9-4.1-2-1
9-1.1-1-1
9-4.1-3-1
9-4.1-4-1
9-4.1-4-2
9-4.1-6-1
9-4.1-7-1

ชื่อเอกสาร
เอกสารคําของบประมาณ
ระเบียบต่าง ๆ
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) กองยานพาหนะฯ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ
คําของบประมาณประจําปี 2557
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนิ นงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

2556 2557 ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อ

7

8

ผลการประเมิน หมาย
(เต็ม 5)
เหตุ
กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตนเอง
ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน)
4.00 4.00

8

4.00

4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

กระบวนการ
7 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารของ
หน่วยงาน

 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) เสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน และจัดส่งสํานักงานอธิการบดีตามกําหนดเวลา และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
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กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2555 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด กองยานพาหนะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและการพัฒนาของหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี และอนุกรรมการประกันคุณภาพของกองยานพาหนะฯ (9-5.1-1-1)
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารของหน่วยงาน
กองยานพาหนะฯ กําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี และผู้บริหารกองยานพาหนะฯ มีการนําวาระเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเสนอที่ประชุม กองฯ
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุม ((ซ้ํา) 9–1.1–1–
3)
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย กองยานพาหนะฯ มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-4.1-3-1) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผลการชี้นํ า ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน(สมศ.
18.1)
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน
และจัดส่งสานักงานอธิการบดีตามกาหนดเวลา และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน กองยานพาหนะฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ การจัดทํารายงานการประเมิน ตนเอง SAR เสนอที่ประชุม
กองยานพาหนะฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งสํานักงานอธิการบดี ตามกําหนดเวลา และนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกองยานพาหนะฯ โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม
กองยานพาหนะฯ โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา ตาม สปค.01 ซึ่งปรากฏในรายงานประเมินตนเอง บทที่ 4 ((ซ้ํา) 9-4.1-3-1)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กองยานพาหนะฯ มีการมอบหมายให้ทุกงาน
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี และนําผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และมีผลทําให้มีการพัฒนาดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
นอกจากนั้น ยังได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หน้า 21-26 ของคณะกรรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในตาม สปค.02 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏในรายงานประเมินตนเอง บทที่ 4 ((ซ้ํา) 9-4.1-3-1
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
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กองยานพาหนะ ฯ มีระบบสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในและสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปรากฏเว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้ บริ การตามพันธกิจของ
หน่วยงาน กองยานพาหนะฯ ได้ให้นิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ ของ
กองยานพาหนะฯ ดังนี้
โครงการ
ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน
แบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ห้องเรียน
4.02
9,159
36,819.18
9,018
2. ศูนย์เรียนรวม
3.89
35,080.02
9,117
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
3.82
34,826.94
9,170
4. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปและวัฒนธรรม
3.91
35,854.70
5. โครงการวิทยาเขตสีเขียว
4.15
186
771.90
รวม
3.91
36,650
143,352.74
ซึ่งปรากฏในรายงานการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจําปีการศึกษา 2556 ((ซ้ํา)9-2.1-1-1) และรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-11)
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการเยี่ ย มบ้ า นคุ ณ ภาพ ประจํ า ปี 2556 กรณี ศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตวัง ท่ า พระ วิ ทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อศึกษาดูงานการดําเนินในโครงการ 9 บวร เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของกิจกรรม 1 ช่วย 9 และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการดําเนินงานตามตัวบ่ง ชี้ในองค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต โครงการฯนี้ จึ งถือเป็น การศึกษาและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพระหว่างหน่วยงานจากประสบการณ์โดยตรงและผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒ นาปรับ ปรุ งประสิ ทธิภาพการดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพของหน่ว ยงานได้ ซึ่งปรากฏในรายงาน
สรุปผลโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจําปี 2556 (9-5.1-8-1)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
5.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
7 ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556
เป้าหมาย
2556
2554
2555
2556
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ
บรรลุ
8

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556
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 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
5.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
7 ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน
2556
เป้าหมาย
2554
2555
2556
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ
บรรลุ

เป้าหมาย
2557
8

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9-1.1-1-2
9-1.1-1-3
9-4.1-3-1
9-5.1-1-1
9-5.1-8-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556
เว็บไซด์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ประกันคุณภาพ
รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจําปี 2556
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินงาน

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒ นาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังนี้
การประเมิน ผลการดําเนิ น งานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒ นาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้

หน่วย เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

2556 2557 ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินงาน
6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน

ข้อ

5

5

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556

5

ผลการประเมิน หมาย
(เต็ม 5)
เหตุ
กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตนเอง
ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน)
5.00 5.00
5.00

5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน (ก.พ.ร.)
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

กระบวนการ
5 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน

 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core
Process) ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด
ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น

 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้
มีอํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการ
ที่จะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการกาหนดหรือทบทวนกระบวนการดาเนินงานหลัก (Core Process) ที่สาคัญครบถ้วน
ครอบคลุมการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ
เพื่อทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน กองยานพาหนะฯ มีกําหนด
และการทบทวนกระบวนการดําเนินหลักที่สําคัญเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานครอบคลุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการจัดทําคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทบทวนกระบวนการดําเนิ นงาน โดยมีการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การดําเนินงานเสริมสร้าง
และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากรและประชาคม
โดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปรากฏในคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ((ซ้ํา)9-3.1-5-1)
2. มีการจัดทาหรือทบทวนข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการดาเนินงานหลัก (Core Process) ที่
สาคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ กองยานพาหนะฯ มีการจัดทําและทบทวนข้อกําหนด
ที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีการสํารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ แล้วนํามาทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ในกรณีที่
ผู้รับบริการมีความต้องการมากที่สุด หรือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มาพิจารณาในที่ประชุม กองยานพาหนะฯ ซึ่ง
ปรากฏในรายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ ครั้งที่ 12/2556 ((ซ้ํา)9-1.1-1-3) โดยมอบหมายให้ทุกงานที่
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556
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เกี่ยวข้องดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่ง
ปรากฏผลการดําเนินงานในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์กอง
ยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1-1-2) ดังนี้
 ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สนับสนุนอาคารเรียนส่วนกลาง มีการพัฒนาปรับปรุง ตามรายงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 27 -30 คือ
1) ห้องน้ํา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ฝูาเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ เดินท่อ
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟูา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลม เป็นต้น
2) พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจําอาคารเรียนส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
ชํารุด จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ เครื่องกรองน้ํา เครื่องทําน้ําเย็น
ระบบไฟฟูา ระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ํา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํา เช่น สบู่ล้างมือ
กระดาษชําระ
4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย นและอุปกรณ์ประกอบอาคารเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าม่าน ทาสี
อาคาร ลิฟต์โดยสาร ประตู ฝูาเพดาน เป็นต้น
5) จ้างบริการทําความสะอาด อาคารเรียน เพื่อให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้ น ไม้ ม หาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2538 จนถึ ง ปี พ.ศ. 2556 รวม 18 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อ
ส่งเสริมความสามัคคีสร้างจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและ
สถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ซึ่งมีผู้บริหารและทุกหน่วยร่วมการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ สําหรับพื้นที่ส่วนกลางได้ดําเนินพัฒนาปรับปรุงอาคาร สวน จัดเก็บขยะ กิ่งไม้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
ปรากฏในรายงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2556 หน้า 31-36 นอกจากนั้น ยังมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
พื้นที่บริเวณอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรและศูนย์เรียนรวม 3 ปรากฏในหน้า 69 เป็นต้น
 พั ฒ นาด้ า นกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ซึ่ ง ปรากฏตามรายงานประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 64-69 เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน 100 ปีหลวงสุวรรณ เกาะกลางถนนหน้า
สํานักพิพิธภัณฑ์ ขุดลอกคูคลองระบายน้ําภายใน มก. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่นั่งอ่านหนังสือสําหรับนิสิตบริเวณด้านข้าง
ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ เกาะกลางถนนสุธรรม อารีกุล ทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารพุทธเกษตร ภูมิทัศน์หอนาฬิกา
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทางเดินเท้าบริเวณลานจอดรถข้างธนาคารกรุงศรีฯ –อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ก่อสร้า ง
ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสีย ถนนไพฑูรย์ อิงคสุ วรรณ) จัดทําแนวปูองกันน้ําท่ว มทางด้านทิศตะวันออกของมหาวิทยาลัยฯ
ซ่ อ มแซมถนนด้ า นหลั ง อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ร อบบริ เ วณอาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 64-69
นอกจากนั้น ยังมีโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มก. มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมกําจัด
หนูภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและถูกสุขลักษณะอนามัย โดยการตัดวงจรการเพิ่มจํานวนหนู ลดปัญหา
การแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ร่วมถึงตัวอาคารและสถานที่ ซึ่งได้เริ่ม
ดําเนิ น การตั้ งแต่ปี ง บประมาณ 2555 จนปั จ จุบั น ซึ่ งปรากฏในรายงานประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กอง
ยานพาหนะฯ หน้า 70-71
 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สนับสนุนการชุมสัมมนาอาคารเรียนส่วนกลาง ซึ่งปรากฏตาม
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 72-73 เช่น ปรับปรุงชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นห้องอ่าน
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หนังสือและจัดกิจกรรมของนิสิต ปรับปรุงโรงละคร สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ปรับปรุงชั้น 1 อาคาร
จอดรถวิภาวดีรังสิต เป็นที่อ่านหนังสือและจัดกิจกรรมของนิสิต และปรับปรุงอาคารและภูมิทั ศน์โดยรอบอาคาร
หอประชุม เป็นต้น
 พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 หน้า 74-75 โดยมีการบริหารจัดการอาคารจอดรถให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัยตลอดจนมีการจ้าง
บํารุงรักษาลิฟต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
 พัฒนารถโดยสารสวัสดิการ มก. ซึ่งปรากฏตามรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 7577 โดยบริห ารจัดการในการบริการรถโดยสารสวัสดิการภายในมหาวิทยาลั ยฯ ให้ครอบคลุ มพื้นที่ในการบริการ
ทั้งหมด แบ่งเป็น 5 สาย และมีเสริมพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาแซม
แซมและบํารุงรักษารถยนต์ให้สามารถใช้งานตลอดเวลา
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปรากฏ
ตามรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 78-85 เช่น ติดตั้งโคมไฟ ควบคุมระบบไฟเสียบริเวณข้างหอพัก
หญิง เชื่อไฟแสงสว่าง ถนนระพีสาคริก และหน้าหอพักชาย ซ่อมพัดลมเพดาน ตรวจสอบระบบไฟฟูาแสงสว่างคณะ
ศึกษาสาสตร์ ซ่อมกล่องสวิทซ์ เปิด -ปิด ตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งปั้มน้ําท่อสูบน้ํารดน้ําต้นไม้ ซ่อมอ่างล้างมือ
โทรศัพท์ ซ่อมโต๊ะเก้าอี้ชํารุดอาคารเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ฯลฯ
 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง ซึ่งปรากฏตามรายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 85-91 โดยดําเนินการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ส่วนกลาง
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนิสิต บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ และกองยานพาหนะฯ ร่วมกับสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน จัดให้โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลระบบการรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการปูองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้ น ยังมีการควบคุมยานพาหนะที่ผ่ านเข้าออก ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย
ล้อเลื่อนภายในเขตการเรียนการสอน และมีการจัดโครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน
(จยย. ISO) มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห้ามวิ่งเข้าภายในเขตการเรียนการ
สอนโดยจัดเจ้าหน้าที่ยามให้ประจําตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้รถจักรยานยนต์บริการวิ่ง
ภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องดําเนินการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดทําบัตร
ประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ราคาค่า
โดยสารรถจักรยานยนต์บริการบริเวณจุดจอดรถบริการต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และติดตั้งปูาย
ประชาสั ม พัน ธ์ การใช้บ ริ การรถจั ก รยานยนต์บริ การที่ ได้รั บอนุญ าตจาก มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยแจ้ ง
รายละเอียดรถจักรยานยนต์บริการที่ถูกระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์บริ การที่
ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ที่ใช้บริการ มีการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1
ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ
ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีการจัดทําบัตรอนุญาต
ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อควบคุมยานพาหนะในการผ่านเข้า -ออก เป็นการจัดการความปลอดภัย
และการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากร โดยมีปรับปรุงระเบี ยบ
การนํารถผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ว่าด้วย
การนํ า รถผ่ า นเข้ า ออกมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน พ.ศ. 2555และ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการนํารถผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
((ซ้ํา) 9–1.1-1-2)
 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปรากฏตามรายงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 91-93 เช่น ดําเนินการจัดการด้านจราจรประตูทางเข้า-ออกและทางแยกต่างๆ
เพื่ออํานวยความสะดวก เกิดความปลอดภัย มีการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ปูายเตือนห้ามจอดรถ
พื้นที่ห้ามจอด ปรับปรุงเส้นทางจราจร ซ่อมแซมปูายจราจร ฯลฯ
นอกจากนั้น ยังได้มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารจัดการด้านการจราจร
 โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลด
มลพิษ และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ตลอดจนให้สอดคล้องกับ สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความ
ร่วมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ข้อ 5.4 เกี่ยวกับ “ควบคุม
และลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดย
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ํา หรือหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ ส่งเสริมการปูองกันมลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์กําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสําหรับผู้ก่อมลพิษที่ฝุาฝืนกฎหมาย เร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤตซ้ําซาก
รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี และสิทธิต่าง ๆ กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและ
ลดมลพิษ” โดยได้ดําเนินการโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยในการจัดการบริหารจัดการขยะ เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะสาหรับการ
จั ด เก็ บ และขนไปทิ้ ง ณ จุ ด ทิ้ ง ขยะของกรุ ง เทพมหานคร และมลพิ ษ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ให้ มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ซึ่งมีการโครงการต่าง ๆ จานวน 8 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการสถานี ผลิ ตน้ํ ามันไบโอดีเซล เพื่อช่วยลดปริมาณของเสี ยประเภทไขมัน โดยการรับ
บริจาคน้ํามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น
น้ํามัน ไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อี
แต๋น) เป็นต้น
2) โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการออก
กําลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3) โครงการคลองสวยน้ําใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณ
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้ วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้ําเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชใน
คูคลอง เป็ นต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้ํ าหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ําในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4) โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้ลด
ปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดตั้ งกล่องฝึกคัดแยกขยะ รีไซเคิล
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนิสิต และบุคลากร ให้มีการคัดแยกขยะทําให้ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
ได้ดีมากยิ่งขึ้น
5) โครงการโรงผลิตน้ํ าหมักชีวภาพและแก๊สชีว ภาพระดับครัว เรือนจากขยะสด เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ โดยนําการนํา
น้ําหมักชีวภาพมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก
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นําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุ งรักษาปลูก
ต้นไม้ต่อไป
6) โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่งเดิมมี
การนํ าเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้ว ยการฝั งกลบ ปัจจุบันมีการนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สํ าหรับการ
บํารุงรั กษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
7) โครงการส่ ง เสริ ม การใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุ รักษ์พ ลั งงาน เป็ นโครงการส่ งเสริมให้ นิสิ ต
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ
เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้
บริการรถสาธารณะแทน
8) โครงการสถานี ผ ลิ ตแก๊ส ชีว ภาพมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการบริห ารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําที่ได้จากโครงการฯ
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกาหนดที่สาคัญ จัดทามาตรฐานและจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน กองยานพาหนะฯ มีการทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่
สําคัญ จัดทํามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการของทุกงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ซึ่ง
ปรากฏในคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ((ซ้ํา)9-3.1-5-1)
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทาให้งานมีประสิทธิภาพ
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดาเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น
กองยานพาหนะฯ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปรากฏผลการดําเนินงานในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์กอง
ยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9–1.1-1-2) ดังนี้
 ลดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ประกอบด้วย
1. โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานในรายงานประจําปี
งบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ และเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.11-2) คือ
1.1 โครงการสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน โดยการรับ
บริจาคน้ํามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น
น้ํามัน ไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อี
แต๋น) เป็นต้น
1.2 โครงการคลองสวยน้ําใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณ
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ ได้แก่ การใช้น้ําหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพ
และปุ๋ยน้ําชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบําบัดน้ําเสีย ลดการใช้งบประมาณสําหรับการจัดซื้อสารเคมีมา
บําบัด เป็นต้น
1.3 โครงการการจัดการขยะรีไซเคิล ครบวงจร เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้
ลดปริมาณขยะรวม และขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและแรงงานในการ
ขนขยะไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
1.4 โครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ โดยนําการนํา
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น้ําหมักชีวภาพมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก
นําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจั ดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุงรักษาปลูก
ต้นไม้ ทําให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อปุ๋ย
1.5 โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะและมลพิษ ซึ่ง
เดิมมีการนําเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ ปัจจุบันมีการนําเศษกิ่งไม้ย่อ ยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สําหรับการ
บํารุงรั กษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทําให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อปุ๋ยมาบํารุงรักษาต้นไม้
1.6 โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิต
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ
เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนตัววิ่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้
บริการรถสาธารณะแทน
1.7 โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําที่ได้จากโครงการฯ ทําให้ประหยัดงบประมาณ
อนึ่ ง ในการดํ า เนิ น โครงการที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น เป็ น การดํ า เนิ น โครงการที่ ล ดมลพิ ษ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
สภาพแวดล้ อมและภูมิทั ศน์ ที่ดี และเกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อ ประชาคมโดยรวมต่อ ไป ซึ่ง ปรากฏในเว็บ ไซต์กอง
ยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2) และรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 91.1-1-1)
 โครงการลดการใช้กระดาษ โดยการใช้กระดาษสองหน้า และใช้ระบบ IT ในการเวียนหนังสือแทน
การส่งด้วยเอกสารเวียน เป็นต้น
 การบริห ารจัดรถส่วนกลางโดยการเช่ารถเก๋งให้บริการผู้บริห าร เพื่อลดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ย
ประกัน ภัย รถยนต์/ ค่าซ่อ มแซมรถและค่าน้ํ ามันเชื้อเพลิ ง (ใช้แก๊ส LPG แทน) เป็นต้น และจําหน่า ยรถยนต์ของ
ส่วนกลางที่มีอายุการใช้งานมานาน เป็นต้น
 ลดระยะเวลาดําเนินงาน มีการทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้ผู้ รับบริการได้รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการขอใช้บริการ เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏในคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ((ซ้ํา)9-3.1-5-1)
5. มีการกากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกาหนดกระบวนการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป กองยานพาหนะฯ มีการกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการให้บริการที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
น้อย และมีการนําข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร และนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มา
หารือที่ประชุมกองยานพาหนะฯ ซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมกองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-3) เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 และดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกายภาพ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร รถโดยสารสวัสดิการ อาคารจอดรถ สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการให้บริการอาคารเรียน
ส่วนกลาง ด้านการให้บริการห้องประชุม/สัมมนา ด้านการจัดระเบียบการจราจรภายใน มก. ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
การพัฒนากายภาพ ด้านสาธารณูปโภค และโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS มีผลการดําเนินงาน
ปรากฏตามรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) และเว็บไซต์
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กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
นอกจากนั้น กองยานพาหนะฯ ยังได้พัฒ นาปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 27-98 ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค
ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร รถโดยสารสวัสดิการ อาคารจอดรถ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านการ
ให้บริการห้องประชุม/สัมมนา ด้านการจัดระเบียบการจราจรภายใน มก. ด้านอาคารสถานที่ ด้านการพัฒนากายภาพ
ด้านสาธารณูปโภค และโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS และได้มีการจัดเก็บข้อมูลเข้าการแข่งขันใน
โครงการต่าง ๆ คือ
 เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric 2012 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติด
อันดับที่ 44 ของมหาวิทยาลัยโลก และอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยประเทศไทย
เข้ า ร่ ว มโครงการ “ประกวดผลงานโครงงานพลั ง งานชุ ม ชนเพื่ อ ชุ ม ชน พ.ศ. 2556”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีมาก ประเภทสถาบันการศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการ พลังงาน
วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค และการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
6.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557
2554
2555
2556
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
5 ข้อ
บรรลุ
5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
6.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
เป้าหมาย การประเมิน
2556
เป้าหมาย
2554
2555
2556
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ
บรรลุ

เป้าหมาย
2557
5 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9-1.1-1-2

9-1.1-1-3
9-3.1-5-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประชุม กองยานพาหนะฯ
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานกองยานพาหนะฯ
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2.2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ตามภารกิจของหน่วยงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจของหน่วยงาน จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยในปีการศึก ษา 2556 พบว่า
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของ
หน่วยงาน

หน่วย เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ปี 2556

2556 2557 ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
9.1 อุปกรณ์สนับสนุนการจัด ข้อ
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
9.2 การพัฒนาสุนทรีภาพใน ข้อ
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
9.3 ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือ ข้อ
แก้ไขปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่1 ภายในสถาบัน

ผลการประเมิน หมาย
(เต็ม 5)
เหตุ
กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตนเอง
ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 5.00 5.00
5.00 5.00

5

5

5

5.00

5.00

5

5

5

5.00

5.00

5

5

5

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้หน่วยงานที่ 9.1 อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้(ปรับปรุงจากสกอ.2.5)
ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เป้าหมาย

5 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 1. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สถานที่ สําหรับนักศึกษาอ่านหนังสือ จัดกิจกรรม ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้

 2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
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กรรมการ ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมิน ตนเอง

 3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบ กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5

 5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการ
ด้านกายภาพสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 5 ข้อ ดังนี้
1.มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สถานที่
สาหรับนักศึกษาอ่านหนังสือ จัดกิจกรรม ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ กองยานพาหนะฯ
สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไปในการให้บริการจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีเกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 หน้า 27 -99 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ ออินเตอร์เน็ต กองยานพาหนะฯจัดบริการด้าน
กายภาพให้ เ หมาะสมต่ อ การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นานิ สิ ต ในด้ า นต่ า ง ๆ ซึ่ ง ปรากฏในรายงานประจํ า ปี
งบประมาณ 2556 หน้า 27 -99 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) ดังนี้
2.1 ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พัฒนาการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง อาคารศูน ย์เรียนรวม
1,2,3 และ4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการดําเนินงาน
2.2 ด้านอุปกรณ์การศึกษา ให้บริการสําหรับการจัดการเรียนการสอนส่วนกลาง เตรียมความพร้อมด้าน
อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบโสตทั ศ นู ป กรณ์ รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารให้มีความพร้อม สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.3 ด้านจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้จัดจุดบริการเครือข่ายไร้สายพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใช้งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี ปลั๊กไฟ ไฟฟูาและแสงสว่าง ที่บริเวณอาคารส่วนกลาง
นอกจากนี้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายเป็น
มลพิษ ทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิ ตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการปูองกัน
มลพิษตั้งแต่จุดกําเนิดภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองยานพาหนะฯ พัฒนาและดําเนินการด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ทั้งการติดตั้ งและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบ
ประปาและไฟฟูาภายในอาคารส่วนกลางและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ด้านระบบกําจัดของเสียและการจัดการขยะ กองยานพาหนะฯมีการดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยกองยานพาหนะฯ มีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ที่ช่วยให้การจัดการขยะมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ได้แก่ โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด
โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
โครงการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร ด้านความปลอดภัย มีโครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) ซึ่งเป็น
โครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจนครบาลบางเขนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนปูองกันและลดการเกิดอาชญากรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ และโครงการแบ่งเขตพื้นที่
รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการแบ่งโซนในการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงโครงการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามพื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ โดยประสานงานดําเนินการร่วมกับ
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 91.1-1-1)
4.มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพของบริ ก ารในข้ อ 1-3 ทุ ก ข้ อ ไม่ ต่ ากว่ า 3.51 จากคะแนนเต็ ม 5
กองยานพาหนะฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจําปี
การศึกษา 2556 ดังนี้ ((ซ้ํา)9-2.1-1-1)
โครงการ
ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน
แบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ห้องเรียน
4.02
9,159
36,819.18
2. ศูนย์เรียนรวม
3.89
9,018
35,080.02
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
3.82
9,117
34,826.94
4. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปและวัฒนธรรม
3.91
9,170
35,854.70
5. โครงการวิทยาเขตสีเขียว
4.15
186
771.90
รวม
3.91
36,650
143,352.74
5. มี การน าผลการประเมิ น คุณ ภาพในข้อ 4 มาใช้เ ป็ น ข้อ มูลในการพั ฒนาการจั ดการบริ การด้า น
กายภาพสนองความต้องการของผู้รับบริการ กองยานพาหนะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ สนองความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่างๆ โดยทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557-2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งานอธิก ารบดี แ ละของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ นํ า เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ก องยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
หน่วยงาน
ที่
9.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
-

-

5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา การ
เป้าหมาย
ย
ประเมิน
2557
2554 255 2556
2556 เป้าหมาย
5
- 5 คะแนน 5 ข้อ
บรรลุ
5 ข้อ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
หน่วยงาน
ที่
9.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
-

-

5ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
2554 2555 2556
-

-

5 คะแนน

เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557
5 ข้อ

บรรลุ

5 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
9-1.1-1-1
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
9-2.1-1-1
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจําปีการศึกษา 2556
9-1.1-1-2
เว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/
ตัวบ่งชี้หน่วยงานที่ 9.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ.11)
ชนิดตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เป้าหมาย

5 ข้อ

รอบระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง












เกณฑ์มาตรฐาน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรตม และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผลการดําเนินงานที่ 5 ข้อ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร
ประกอบด้วย
1.1 จัดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจําทุกปีโดยเริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ
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ครบ 50 ปี และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการและเป็นเ ป็นการ
ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างจิตสํานึกร่วมกัน ระหว่างนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการ
พัฒนาหน่วยงานให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีภูมิทัศน์ที่ดีนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ดังกล่าวเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบัน เริ่มครั้งแรกในวันที่ 10 มิถุนายน
2538 รวมถึงปีการศึกษา 2556 เป็นระยะเวลา 18 ปี และในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้บริหาร นิสิต นักเรียน ครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภาย
ภายนอก ได้แก่ สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน และสํานักงานเขตหลักสี่ ได้ มีส่วน
ร่วมในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้น จํานวน 17,841 คน ซึ่งปรากฏในรายงานผลการดําเนินงาน “วันพัฒนา
และปลู ก ต้ น ไม้ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประจํ า ปี 2556” ((ซ้ํ า )9-2.3-1-1) และนํ า เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา)9-1.1-1-2)
นอกจากนั้นยังจัดให้มีงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ ผู้บริหารนิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม ซึ่ง
ปรากฏผลการดําเนินงานในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 47-58 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
ดังนี้
1. งานถวายผ้ากฐินพระราชทานประจําปี 2555
2. งานวันระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจําปี 2555
3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จงาน “วันระลึกนนทรีทรง
ปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี “
4. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
5. งานขอบคุณบุคลากร ประจําปี 2555
6. พิธีทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2556
7. พิธีถวายพระพรชัยมลคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
8. ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจําปี 2556
9. พิธีทําบุญบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2556
10. งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จทรง
หว่านข้าว
11. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 56 ปี
12. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟูามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
13. พิธีถวายพระพรชัย มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม
2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
14. งานนนทรีสีทอง ประจําปี 2556
15. งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ประจําปี 2555 โครงการ“เลือกแนวทาง
... วางอนาคต”
16. งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจําปี 2555
17. โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2555
18. งานเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2556
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19. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20. งานกาชาด ประจําปี 2556
21. พิธีทําบุญบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2556
22. โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556
23. งาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจําปี 2556
24. พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้
มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร และหน่วยงานราชการและเอกชน ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีขึ้น ทําให้อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
2.1 จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นิสิ ต
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บริการ และหน่วยงานราชการภายนอก นั้น มหาวิทยาลัย
ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้และบํารุงรักษาต้นไม้ ด้วยความร่วมแรง
ร่วมมือของนิสิต และบุคลากรของทุกหน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน กอง
2.2 ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการ
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ซึ่งปรากฏและนําเผยแพร่บนในเว็บไซด์กองยานพาหนะฯ
http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2) รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ หน้า 2799 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) ดังนี้
2.2.1 พัฒนาระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยการซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร
ซ่อมแซมทางเท้า จัดระเบียบเส้นทางจักรยาน จัดระเบียบเส้นทางเดินรถภายในมหาวิทยาลัย
2.2.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการจัดให้มีโครงการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น
เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เ ทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ําหรือ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการปูองกันมลพิษตั้งแต่จุดกําหนด เพิ่มศักยภาพในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะ
ชุม ชน และเพิ่ ม พื้น ที่ สี เขี ย ว เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาโลกร้ อนและลดมลพิ ษ ในโครงการวิ ท ยาเขตสี เ ขี ยว ( KU-GREEN
GAMPUS) ได้แก่ ระบบบําบัดน้ํา เสียรวม บริการพลังงานทดแทนฟรี สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ผลิตถ่านไม้และ
น้ําส้มคันไม้ จักรยาน KU-GREEN GAMPUS HEALTHY COMMUNITY โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงผลิตน้ํา
หมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ กล่องคอนกรีตกําจัดขยะ 9 ปุ๋ยหมักในสวนสวย คลองสวยน้ําใส โรงผลิตก๊าซชีวภาพ
และกังหันลมผลิตไฟฟูาเพื่อการศึกษา สามารถดูรายละแต่ละโครงการได้ ซึ่งสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มี
โครงการฯ ดังกล่าว จึงทําให้การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการบูรณาการในโครงการต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลด
ปริมาณของขยะ มลพิษทางอากาศ เศษกิ่งไม้ ขยะรีไซเคิล การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใช้แล้วมาใช้กับ
รถรางบริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา)
9-1.1-1-2) และรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) มหาวิทยาลัยยังได้เข้าร่วมการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ UI Green
Metric 2012
และได้รับมีผลทําให้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและของโลกที่มีคุณภาพดีขึ้น จนส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 56 ของมหาวิทยาลัยโลกในการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย UI Green Metric
2012 โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดยนีเซีย (Universtas Indonesia, UI) ได้ดําเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโบก
ที่เน้นการเป็นหมาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑ์การให้คะแนน 6 ด้าน ได้แก่ ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภคร้อยละ 15
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ร้อยละ 28 การจัดการขยะร้อยละ 18 การใช้น้ําร้อยละ 10 และการขนส่ง
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ร้อยละ 18 และการศึกษาร้ อยละ 18 ซึ่งนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ UI GreenMetric World University Ranking
http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking-2013 (9-9.2-2-1)
1.2.2 พั ฒ นาอาคารสถานที่ โดยการดู แ ล รั ก ษาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้ ถู ก
สุขลักษณะโดยการจ้างเหมาบริการดูแลและทําความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องสุขา และบริเวณโดยรอบ จัดหาที่นั่ง
พักผ่อนสําหรับนิสิตอ่านหนังสือ นอกจากนั้น ยังจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการห้องประชุม สัมมนา
อาคารเรียน ตกแต่งสถานที่ ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน กวาดทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัท นงนุช (คุณกัมพล ตันสัจ
จา) ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
2.2.4 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นกลุ่มอาคารที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย สอดแทรก
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวัฒนธรรมการเกษตร มีสวนวัฒนธรรมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มี
ภูมิทัศน์สวยงามให้ความร่มรื่นและสุนทรีย์ ทําให้สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถานที่หนึ่งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และพื้นที่สําหรับพักผ่อนออกกําลังกายของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 ร่ ว มกั บ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น โครงการรณรงค์ ก ารควบคุ ม กํ า จั ด หนู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการ โดยเรียนเชิญวิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรของกองยานพาหนะฯ คณะ สํานัก สถาบัน ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมธีระสูตบุตร
และดํ า เนิ น โครงการในอาคารสถานที่ ข องส่ ว นกลางที่ ก องยานพาหนะฯร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจ จุบัน ในปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาดําเนินการ 365 วัน สามารถควบคุมหนูได้
14,723 ตัว ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณปี 2556 หน้า 70-71
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ มีป รั บ แต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้ ส วยงาม สอดคล้ องกับธรรมชาติ และเป็น มิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรโดยได้มีการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปลูก
ต้นไม้เกาะกลางถนนอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา นอกจากนั้นยังมีการจัดสวนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์เ รียนรู้ อาทิ
สวนวรุณาวัน สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย สวน 100 ปีหลวงสุวรรณฯ สวน 60 ปี สวมปาล์ม และสวน
กล้วยไม้ระพี ฯลฯ อนึ่ง ในการนี้ ยังได้มีการดูแลรักษาคูคลองภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อไม่ให้มีน้ําเน่าเสียในโครงการ
คลองสวยน้ําใส โดยการดําเนินการ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 91.1-1-2) รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
3.1 การใช้วัชพืชน้ําหรือพืชบําบัดน้ําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัชพืชที่พบในคูน้ําใน มก.
อาทิผักตบชวา ดอกจอก ผักแว่น หญ้าอเมซอน
3.2 การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมันหรืออินทรีย์สาร สําหรับคูคลองต่างๆ
3.3 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบคูคลอง เช่น การตกแต่งกิ่งไม้
เพื่อเปิดให้แสงลงสู่แหล่งน้ํา การจัดเก็บเศษขยะต่าง ๆ ในคูคลอง
3.4 การจัดการน้ําเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดย
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
3.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง ณ โรงบําบัดน้ําเสียกลางของ มก. ทั้งก่อน-หลังในการ
ดูแลปรั บ แต่งและรักษาภูมิทัศน์ ให้ส วยงาม เป็นการดําเนินการโดยให้ ส อดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการโดยการจัดโครงการต่าง ๆ กล่าวคือ ระบบบําบัดน้ําเสียรวม บริการ
พลังงานทดแทนฟรี สถานี ผลิตน้ํ ามันไบโอดีเซล ผลิ ตถ่านไม้และน้ําส้มคันไม้ จักรยาน KU-GREEN GAMPUS
HEALTHY COMMUNITY โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ กล่องคอนกรีต
กําจัดขยะ 9 ปุ๋ยหมักในสวนสวย คลองสวยน้ําใส โรงผลิตก๊าซชีวภาพ และกังหันลมผลิตไฟฟูาเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็น
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การดําเนินโครงการที่ลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาคมโดยรวมต่อไป ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์กองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2)
และรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
3.6 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นพื้นที่หนึ่งทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ
ทั่วทั้งองค์กรโดยจั ดให้มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1) ประกอบด้วย
- อาคารพุทธเกษตร เป็นอาคารที่ให้ชมรมพุทธศาสน์จัดกิจกรรมทุกวัน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ยังจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างสม่ําเสมอ เช่น ทําบุญวันเข้าพรรษา วันอาสาฬบูชา วันวิสาขบูชา พิธีทําบุญตักบาตร ฯลฯ
- อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ เป็นอาคารที่ใช้สําหรับงานพิธีสําคัญต่าง ๆ อาทิ งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ งานเลือกแนวทางวางอนาคต งานบัณฑิตยุคใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครูของนิสิต มอบเหรียญประจํา
รุ่นแก่นิสิตใหม่ พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์หรืองานวันเกษตรแห่งชาติ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ฯลฯ
- อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นอาคารที่ใช้สําหรับจัดประชุม สัมมนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก นอกจากนั้น ยังเป็นอาคารที่สมเด็จเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีฯ เสด็จฯ ทรงสอนดนตรี และรับรอง
อาคันตุกะจากต่างประเทศ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานขอบคุณบุคลากร งานประชุมทางวิชาการ ฯลฯ
- อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เป็นอาคารที่ใช้สําหรับจัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นิสิต
- อาคารหอประชุม เป็นอาคารใช้สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด วันลอย
กระทงงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ งานเกษตรเทรดแฟร์ งานเกษตรแฟร์ ฯลฯ
- อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นพื้นที่หนึ่งทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อ
การจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ ในปีการศึกษา 2554 มีการขอใช้สถานที่สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้ง
จากหน่วยงานภายในและภายนอกจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังนี้ จัดพิธีไหว้ครูโดยคณะบริหารธุรกิจ การแสดงโขน
เทิดพระเกียรติโดยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา การโต้วาทีโดยชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด กิจกรรม “แรกพบ
น้องใหม่” โดยสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
- อาคารหอประวัติซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งเป็นประวัติของมหาวิทยาลัยฯ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 23,910 คน ซึ่งผู้ประเมินมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.92 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ยังได้สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2556 จากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิต พบว่า นิสิตมี
ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ((ซ้ํา) 9-2.1-1-1) ดังนี้
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โครงการ

ค่าเฉลี่ย

1. ห้องเรียน
2. ศูนย์เรียนรวม
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
4. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
5. โครงการวิทยาเขตสีเขียว
รวม

4.02
3.89
3.82
3.91
4.15
3.91

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
9,159
9,018
9,117
9,170
186
36,650

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
36,819.18
35,080.02
34,826.94
35,854.70
771.90
143,352.74

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
หน่วยงาน
ที่
9.2

ผลการดาเนินงาน
2554
2555 2556
5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
2554
2555
2556

เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

5 ข้อ

บรรลุ

5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
หน่วยงาน
ที่
9.2

ผลการดาเนินงาน
2554
2555 2556
5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์
2554
2555
2556
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย
2556 เป้าหมาย
2557
5 ข้อ

บรรลุ

5 ข้อ

หมายเหตุ :
รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
9-1.1-1-1
9-1.1-1-2
9-2.1-1-1
9-2.3-1-1
9-9.2-2-1

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําปีงบประมาณ 2556 กองยานพาหนะฯ
เว็บไซต์กองยานพาหนะ http://www.vehicle.ku.ac.th/
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจําปีการศึกษา 2556
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556
เว็บไซต์ http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking-2012
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ตัวบ่งชี้หน่วยงานที่ 9.3 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาของสังคมในประเด็นที่1 ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)
ชนิดตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เป้าหมาย

5 ข้อ (ตั้งตามผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 56)

รอบระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เกณฑ์มาตรฐาน
กรรมการ ประเมิน
ประเมิน ตนเอง











เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA )
2.บรรลุเปูาหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2556 กองยานพาหนะฯ ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงานครบ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ปัญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัย ที่กองยานพาหนะฯ นํา
เป็นประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหา คือ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยกองยานพาหนะฯ มีโครงการวิทยาเขตสีเขียว
KU Green Campus เป็นโครงการเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกองยานพาหนะฯ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงนํามาสู่การ
ดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการพัฒนากายภาพและ
สิ่งแวดล้อมขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน มก. ภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล เริ่มตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะผู้ทํางานของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการแต่ละโครงการ และดําเนินการของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ทั้งหมด 8 โครงการ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น เป็นผู้บรรยายให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน
พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานและสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งปรากฏในเว็บไซด์กอง
ยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา) 9-1.1-1-2) เพื่อนําปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข เช่น การปรับปรุง
ด้านสถานที่ของโครงการ มีการติดตามและตรวจสอบ เช่น การตรวจคุณภาพน้ํา โรงบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยสู่แหล่ง
น้ําภายนอกใน ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และงานประจําปีงบประมาณ 2554-2559 (9-9.3-1-1) และ
โครงการประหยัดพลังงาน ในแผนประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา)
9-1.1-1-1) โดยเน้นการสร้างจิตสํานึกการให้บริการ และส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งรณรงค์การใช้บริการแบบ
ประหยัดพลังงานและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จากผลการดําเนินการโครงการภายใต้โครงการวิท ยาเขต
สีเขียว KU Green Campus ผลการดําเนินโครงการแต่ละโครงการเป็นตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนด
อาทิเช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทน เช่น สถานีผลิตไบโอดีเซล จากจํานวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน จากผล
การดําเนินการของโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 ตลอดจนมีการ
พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. การให้บริการรถรางโดยใช้
น้ํามันที่ผลิตจากโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซลที่ได้จากน้ํามันพืชที่ใช้แล้ว โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน
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มก. โดยการจัดสถานที่จ อดรถจั กรยานบริ เวณอาคารเรียนรวม 1,2,3,4 และบริเวณประตูพหลโยธิน 1 ประตู
งามวงศ์วาน 1, 3 และประตูวิภาวดีรังสิต โดยจ้างบริษัทเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการจอดรถและ
ให้บริการยืมรถจักรยานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นความปลอดภัย นอกจากนั้ น ยังจัดทําเส้นทางเดินรถจักรยาน
ภายใน มก. เพื่ออํานวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยสําหรับนิสิตและบุคลากรที่ใช้รถจักรยานภายใน มก. ซึ่ง
ปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
- การลดการใช้กระดาษที่ใช้ในสํานักงาน โดยการใช้กระดาษ 2 หน้า และแจ้งเวียน/สื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Mail, e-Office Intranet ภายในหน่วยงาน) ซึ่งทําให้ประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษ ซึ่งปรากฏตามรายงานการประเมินตนเอง ((ซ้ํา) 9-4.1-3-1)
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ทําหน้าที่ในการกํากับดูแล
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus เพื่อ“ศูนย์เรียนรู้
และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน มก.” ทําหน้าที่บริหารจัดการเพื่อดําเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเป็นประโยชน์ในการ
ลดรายจ่ายด้านการจัดการขยะและด้านพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนนิสิต บุคลากรและ
ประชาชน มีความรู้และสามารถนําเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน นําไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับการอบรมไปเผยแพร่สู่
ชุมชนผ่านเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาของนิสิต อาทิ ชมรม สโมสรนิสิตคณะต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งปรากฏใน
รายงานโครงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ 2556 ((ซ้ํา) 9-1.11-1)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการวิทยา
เขต สีเขียว KU Green Campus เป็นโครงการที่อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และพลังงานในระดับชุมชน
เพื่อเป็นต้นแบบแก่สถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดย มีการดําเนินการเป็นโครงการย่อยต่างๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ โครงการรถสวัสดิการบริการซึ่งใช้พลังงานทดแทน โครงการจักรยาน มก. สถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
โครงการ 9 ปุ๋ยหมักในสวนสวย โครงการคลองสวยน้ําใส โครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ําชีวภาพ เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกอบรมและการถ่ายทอดวิชาการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ และประชาชน
ที่สนใจ ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กองยานพาหนะฯ และมีการวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนา
โครงการต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชุมชน ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการใช้จริงและถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ หรือ
“วิจัยใช้จริง” ให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียวรณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
(Global Warming) ระดับชุมชน ซึ่งปรากฏในโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS (9-9.3-4-1) และ CD
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS (9-9.3-4-2) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติคือ “สร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างงานวิจัยใช้
จริง ที่มีคุณภาพสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคงตลอดไป” และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ในหัวข้อย่อยที่ 5.4 บรรจุในแผนบริหารราชการแผ่นดินฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลาย
มาเป็นมลพิษทั้งในรูปแบบของขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการการปูองกันมลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด ในการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปีงบประมาณ
2556 ((ซ้ํา) 9-1.1-1-1)
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5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ กองยานพาหนะฯ ยังได้เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมในการส่งเข้าร่วมการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ UI Green Metric 2012 และได้รับมีผลทําให้สิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยและของโลกที่มีคุณภาพดีขึ้น จนส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย
ไทย และอั น ดั บ ที่ 56 ของมหาวิ ท ยาลั ย โลกในการเป็น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วที่ มี ร ะบบการจั ด การที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย UI Green Metric 2012 โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดยนีเซีย
(Universtas Indonesia, UI) ได้ดําเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโบกที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ด้าน ได้แก่ ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภคร้อยละ 15 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ร้อย
ละ 28 การจัดการขยะร้อยละ 18 การใช้น้ําร้อยละ 10 และการขนส่งร้อยละ 18 และการศึกษาร้อยละ 18 ซึ่ง
ปรากฏตามข่าวประชาสัมพันธ์สํานักงานประกันคุณภาพ (9-9.3-5-1) และทางกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ยัง
ได้รับรางวัลอีกมาก ประเภทสถาบันการศึกษา ในการเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการพลังงานชุมชน พ.ศ. 2556 ของ
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา จากโครงการสถานีไบโอดีเซล มก. http://www.vehicle.ku.ac.th/ ((ซ้ํา)91.1-1-2)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
5.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
-

5 ข้อ

5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
เป้าหมาย
2557
2554 2555 2556 2556 ประเมิน
เป้าหมาย
5
5
5 ข้อ
บรรลุ
5 ข้อ
คะแนน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)
 เท่ากับผลการประเมินตนเอง  แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่
5.1

ผลการดาเนินงาน
2554
2555
2556
-

5 ข้อ

5 ข้อ

ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
เป้าหมาย
2557
2554 2555
2556 2556 ประเมิน
เป้าหมาย
-

5 คะแนน

5 คะแนน

5 ข้อ

บรรลุ

5 ข้อ

หมายเหตุ :
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รายการหลักฐาน
9-1.1-1-1
9-4.1-3-1
9-9.3-1-1
9-9.3-4-1
9-9.3-4-2
9-9.3-5-1
9-9.2-2-1

รายงานประจําปีงบประมาณ 2556
รายงานประเมินตนเอง (SAR) กองยานพาหนะฯ
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานประจําปีงบประมาณ 2554-2559
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS
CD โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS
ข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงานประกันคุณภาพ
เว็บไซต์ http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking-2013
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดาเนินงาน
การสรุ ป ผลการประเมิน คุณภาพภายใน และประสิ ทธิผ ลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ป ระเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเปูาหมาย และพัฒนาการ
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
0.00 – 1.50
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50
การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50
การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00
การดําเนินงานระดับดีมาก
การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พบว่า มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน
12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2)
องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)
ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 1
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 2
5.00 5.00 4.46 0.00 4.64 4.64 ดีมาก ดีมาก
ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 5.00 0.00 4.75 4.50
4.80 4.60 ดีมาก ดีมาก
การบริหารและ
จัดการ
องค์ประกอบที่ 4
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
การเงินและ
งบประมาณ
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องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5)
ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 5
4.00 4.00
4.00 4.00
ดี
ดี
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6
5.00 5.00
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน
เฉลี่ยภาพรวม
5.00 5.00 4.78 4.67 4.46 4.46 4.74 4.66
ระดับคุณภาพ
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก
เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ใน การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน/การ
บริหารจัดการ พบว่า ระดับดีมาก
3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของกองยานพาหนะฯ
การพิจ ารณาผลการดําเนิ น งานในภาพรวมของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สามารถวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. มีการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานอธิการบดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดแข็ง
1. มีการดําเนินโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ที่สนองนโยบายรัฐบาล ข้อ 5.5 เกี่ยวกับ
การควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษฯ ตามตัวบ่งชี้ 9.3
2. มีการดําเนินโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการ ที่ช่วยลด
ปัญหาการแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมถึงตัวอาคาร และสถานที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และอนามัย
จุดที่ควรพัฒนา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556

96

ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. บุคลากรในหน่วยงานได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
3. มีการจัดทํารายงานประจําปีเพื่อรวบรวมผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจําทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอต่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารประจําหน่วยงานทุกวัน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
-

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ
ที่เหมาะ และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินงาน
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
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บทที่ 4
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพั ฒ นาปรับ ปรุ ง ฯ โดยมี ผ ลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งฯ (สปค.02) ซึ่ง มีโ ครงการ /กิจ กรรมที่
ดํา เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ประจํ า ปี ก ารศึ กษา 2555 จํ า นวน 8
โครงการ/กิจกรรม และได้ดํา เนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม อยู่
ระหว่างดําเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รายงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2556
1. จุดที่ควรพัฒนา

3. การวิเคราะห์ 4. แนวทางการแก้ไข
5. ชื่อโครงการ/
ตนเอง
ปรับปรุง (กลยุทธ์)
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา2554
ภาพรวม

2. ข้อเสนอแนะ

1. เนื่องจากในแต่ละกองใน
สํานักงานอธิการบดีจะมี
บุคลากรจํานวนหนึ่งที่มี
ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านที่
ตนเองปฏิบัติงานอยู่แต่ละกอง
ควรมีการกําหนดประเด็น
ความรู้ในเรื่องที่สาํ คัญเพื่อ
ดําเนินการให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์จากตัว
บุคคลไปสู่บุคลากรใน
หน่วยงานและมีทมี งานที่
ดําเนินการในการรวบรวม
เนื้อหาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบเพื่อเผยแพร่

จัดทําแผนการจัดการ โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยคํานึงถึง เรียนรูด้ ้าน การเงิน
การถ่ายทอดความรู้จา พัสดุ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ
และกําหนด
กลุ่มเปูาหมายให้
ชัดเจนมากขึ้น
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6. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
50 คน

7. งบประมาณ

8. ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2556
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9. ผู้รับผิดชอบ

กองยานพาหนะฯ

1. จุดที่ควร
2. ข้อเสนอแนะ
3. การวิเคราะห์ 4. แนวทางการแก้ไข
พัฒนา
ตนเอง
ปรับปรุง (กลยุทธ์)
โครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2555
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. งานของสํานักงาน 1.สํานักงานฯควรพิจารณา
ปรับปรุงการให้บริการ
อธิการบดีส่วนใหญ่
ในรายละเอียดว่า หัวข้อใด
จากหัวข้อการบริการ
เป็นการให้บริการแก่ ของการให้บริการในส่วน
ที่ได้ผลจากการ
บุคลากร นิสิต และ
ใด หน่วยงานใดที่ยังมีผล
ประเมินความพึงพอใจ
บุคลากรทั่วไป แต่ผล การประเมินต่าํ กว่า
จากผู้รับบริการทีต่ ่ํา
การประเมินความพึง เปูาหมายและให้
กว่าเปูาหมาย (น้อย
พอใจในรายงานของ หน่วยงานนั้นๆวิเคราะห์
กว่า 4.00)
การให้บริการยังต่ํา
ถึงสาเหตุเพื่อวางแผนที่จะ
กว่าเปูาหมายที่วางไว้ ปรับปรุงในปีต่อไป
ในระดับความพึง
พอใจที่ระดับคะแนน
4.00 แต่ทําได้เพียง
3.94 ซึ่งถือว่ายังไม่
บรรลุเปูาหมาย
2.จากรายงานผลการ
กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินผลความพึง
ของผู้รับบริการของบาง
พอใจของผู้รับบริการ
หน่วยงานพบว่า ข้อมูลที่
ให้เป็นมาตรฐาน
นําเสนอยังไม่ได้ตัดสินผล
เดียวกันทั้งสํานักงาน
เนื่องจากมิได้กําหนด
อธิการบดี
กฎเกณฑ์การตัดสิน
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5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

7.
งบประมาณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.)ด้านระบบสาธารณูปโภค
และความปลอดภัย
2.)การบริการด้านกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต

ระดับความพึง
พอใจต่อ
ผู้รับบริการไม่
น้อยกว่า 4.00

ตุลาคม 2555- กองยานพาหนะฯ
กันยายน 2556

กําหนดการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันดังนี้
-กําหนดเกณฑ์การวัดความ
พึงพอใจในแบบสอบถาม
เป็น 5 ระดับ ได้แก่พึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และควรปรับปรุง

มีเกณฑ์
ประเมินผลความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่ใช้
เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้ง
สํานักงาน
อธิการบดี

ตุลาคม 2555- กองยานพาหนะฯ
กันยายน 2556
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9. ผู้รับผิดชอบ

1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. การวิเคราะห์
ตนเอง

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมา
ณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับผิดชอบ

-กําหนดหัวข้อการ
ประเมินผลความพึงพอใจ 4
ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
-กําหนดเกณฑ์ประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 4.00
3.ในกรณีการประเมินผล
ต่อโครงการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งสํานักงานฯได้
มีการประเมินครบทั้ง 3
ด้านแล้วนั้นเฉพาะด้าน
ความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์หลักของการ
สัมมนา/อบรมควรที่จะมี
การวัดผลในลักษณะการ
ทดสอบความรู้ มากกว่า
จะเป็นการสอบถามความ
คิดเห็นว่ารู้เข้าใจมากน้อย
เพียงใด
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กองยานพาหนะฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

2.การจัดทําแบบ
สํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการยังไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของตัวบ่งชี้

1.การสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ควรพิจารณา
จัดทําโดยมีการสอบถาม
จากผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม
ที่มีลักษณะงานเดียวกัน
โดยตรง
(functional
competency) หรืออาจ
เป็นการสอบถามจาก
ผู้รับบริการที่มลี ักษณะ
งานแตกต่างกัน แต่เป็น
ความจําเป็นต้องได้รบั การ
พัฒนาในสมรรถนะ
เดียวกัน(ภาษา
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)ทั้งนี้
ควรมีการสํารวจความ
ต้องการล่วงหน้าก่อนทํา
กิจกรรม เพื่อนําข้อมูลมา
วางแผนการทํากิจกรรมให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ

3.ไม่พบการวาง
แผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ

3. การวิเคราะห์
ตนเอง

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

7.
งบประมา
ณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงสํารวจความ สํารวจความต้องการของ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการให้
1.)ด้านระบบสาธารณูปโภค
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และความปลอดภัย
2.)การบริการด้านกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต

ได้รับข้อมูลความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการที่ตรง
กับงาน/กิจกรรม
มากขึ้น

กองยานพาหนะฯ

จัดทําแผนการ
ให้บริการตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างเป็น
รูปธรรม

มีแผนการ
ให้บริการตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่าง
เป็นรูปธรรม

กองยานพาหนะฯ
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จัดทําแผนการให้บริการ
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ คือ
1.)ด้านระบบสาธารณูปโภค
และความปลอดภัย
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1. จุดที่ควรพัฒนา
(ต่อ)ที่ได้สํารวจความ
ต้องการไว้ล่วงหน้า
พบเพียงความ
ต้องการที่ให้ข้อมูลใน
การสํารวจความพึง
พอใจของกิจกรรมที่
ได้ทําไปแล้ว จึงไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานตามตัวบ่งชี้
4.ไม่พบหลักฐานที่
ชัดเจนในการนํา
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินการ
ให้บริการในรอบปี
ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะ

3. การวิเคราะห์
ตนเอง

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมา
ณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับผิดชอบ

2.)การบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต

2.ควรมีการนํา
ข้อเสนอแนะจาการ
ประเมินความพึงพอใจ
จากผู้รับบริการมา
พิจารณาและมีการแจ้งผล
การพิจารณา ตลอดจนสิ่ง
ที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุง
ไปแล้วให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบ
3.การพิจารณาจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพในเชิง
วัฒนธรรมนั้น หน่วยงาน
ควรพิจารณาจัดกิจกรรม
อื่นๆที่นอกเหนือกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่เป็นไป
ตามเทศกาล เช่น ทําบุญ
วันขึ้นปีใหม่ รดน้ําดําหัว

ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการให้เป็นไป
ตามวงจร PDCA

โครงการกิจกรรมเดียวกับจุด
ที่ควรพัฒนาข้อ 3 คือการ
จัดทําแผนการให้บริการตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
โดยวางแผนการดําเนินงานให้
เป็นไปตามวงจร PDCA

จัดโครงการ/กิจกรรม โครงการการแต่งกายด้วยผ้า
ทางวัฒนธรรม
ไทยสัปดาห์ละครัง้
นอกเหนือจาก
โครงการ/กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมตามเทศ
การ
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มีการดําเนินการ
ให้บริการตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ตาม
วงจร PDCA

ตุลาคม 2555- กองยานพาหนะฯ
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มีโครงการ/
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
นอกเหนือจากที่
จัดขึ้นตาม
เทศกาลเพิ่มขึ้น
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1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

ในวันสงกรานต์หรือการจัด
งานมุทิตาจิตหรือการจัด
งานมุทิตาจิตให้แก่ผู้อาวุโส
เป็นต้น แต่หากสํานักงานฯ
ได้จัดทําโครงการเกี่ยวกับ
อาหารไทย เสื้อผ้าการแต่ง
กายไทย คําสอนของ
ปราชญ์โบราณของไทยบาง
ท่าน เช่น สุนทรภู่ สมควร
นําไปจัดทําเป็นกิจกรรมใน
รูปแบบของนิทรรศการ
เล็กๆ หรือปูายนิเทศ เพื่อ
กระตุ้นหรือรณรงค์ให้ผู้อ่าน
เกิดสํานึกหรือปฏิบตั ิเพื่อ
แสดงถึงวิถีชีวิตแบบไทย
อย่างแท้จริง
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
1.ไม่พบการดําเนินการ ควรมีการมอบหมายให้รอง
ของคณะกรรมการ
อธิการบดีที่กํากับดูแล
ประจําหน่วยงานที่
หน่วยงานนั้นๆเป็นผู้นําผล
กํากับดูแลสํานักงาน การประเมินตนเองของ
อธิการบดีนําผลการ หน่วยงานการประเมิน
บริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารของหน่วยงานไป
และผลการดําเนินงาน พิจารณาและร่วมกับ
ของหน่วยงานไป
ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ
ปรับปรุงการบริหารงาน ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง

3. การวิเคราะห์
ตนเอง

4. แนวทางการแก้ไข 5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

7.
งบประมา
ณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

นําผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินของ
หน่วยงานจาก
คณะกรรมการทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน (Peer
Review) รวมทั้งผลการ
ประเมินภาวะผู้นํา
เสนอรองอธิการบดีที่
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9. ผู้รับผิดชอบ
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1. จุดที่ควรพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม

2.ไม่พบการนําผลทีไ่ ด้
จากการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรไป
จัดทําแผนเพื่อ
ปรับปรุงการ
บริหารงานด้านการ
พัฒนาบุคลากร

2. ข้อเสนอแนะ
พัฒนางานบางจุดที่ยังเป็น
จุดอ่อนอยู่

3. การวิเคราะห์
ตนเอง

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ดูแลหน่วยงานเพื่อให้
ความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
นอกจากนั้นยังนําเข้า
ที่ประชุมกองฯซึ่งมี
รองอธิการบดีฯ ผู้ช่วย
รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดีฯ
ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้างาน และ
หัวหน้าหน่วยเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการที่ยังเป็น
จุดอ่อน
จัดทําแผน/แนว
ทางการบริหารงาน
ด้านการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน
สอดคล้องกับข้อมูล
จากการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร

ได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุง การ
ดําเนินงานเพิ่มเติมจาก
ผู้บริหารระดับสูงที่กํากับ
ดูแลหน่วยงานและจากที่
ประชุมของหน่วยงาน เพื่อ
นําไปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงงานบางจุดที่ยังเป็น
จุดอ่อนอยู่
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โครงการสัมมาทิฐิ กอง
ยานพาหนะฯ

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

มีแผนพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ชัดเจน

7.
งบประมา
ณ

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

9. ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2555- กองยานพาหนะฯ
กันยายน 2556
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4.2 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2556 (สปค.02)
1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

6. ผลการดาเนินงาน 7. ร้อยละ
8.
9.
ตามโครงการ/
ผลสาเร็จของ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา2554
ภาพรวม

1. เนื่องจากในแต่ละกองในสํานักงาน
อธิการบดีจะมีบุคลากรจํานวนหนึง่ ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
เฉพาะด้านที่ตนเองปฏิบัติงานอยูแ่ ต่ละ
กองควรมีการกําหนดประเด็นความรู้ใน
เรื่องที่สําคัญเพื่อดําเนินการให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากตัว
บุคคลไปสู่บุคลากรในหน่วยงานและมี
ทีมงานที่ดําเนินการในการรวบรวม
เนื้อหาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อ
เผยแพร่

จัดทําแผนการจัดการ โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยคํานึงถึง เรียนรูด้ ้าน การเงิน
การถ่ายทอดความรู้ พัสดุ
จากบุคลากรที่
เชี่ยวชาญ และ
กําหนดกลุ่มเปูาหมาย
ให้ชัดเจนมากขึ้น
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จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 50 คน

เนื่องมีบุคลากรเข้า ร้อยละ 99
ออกบ่อยทําให้ไม่
ทราบภารกิจของ
หน่วยงาน จึงขอ
เปลี่ยนจากการ”
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการเงิน พัสดุ”
เป็น “การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
ระหว่าง 24-25
พฤษภาคม 2556
ซึง่ การดําเนินงาน
บุคลากรเข้าร่วม
จํานวน 99 คน จาก
เปูาหมาย 100 คน
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กอง
ยานพาหนะ
ฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2555
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
1. งานของสํานักงาน
1.สํานักงานฯควรพิจารณาใน
ปรับปรุงการให้บริการ 1.)ด้านระบบ
อธิการบดีส่วนใหญ่เป็น รายละเอียดว่า หัวข้อใดของการ
จากหัวข้อการบริการ สาธารณูปโภคและ
การให้บริการแก่
ให้บริการในส่วนใด หน่วยงานใดทีย่ ัง ที่ได้ผลจากการ
ความปลอดภัย
บุคลากร นิสิต และ
มีผลการประเมินต่ํากว่าเปูาหมาย
ประเมินความพึง
2.)การบริการด้าน
บุคลากรทั่วไป แต่ผล
และให้หน่วยงานนั้นๆวิเคราะห์ถึง
พอใจจากผู้รับบริการ กายภาพที่เหมาะสม
การประเมินความพึง
สาเหตุเพื่อวางแผนที่จะปรับปรุงในปี ที่ต่ํากว่าเปูาหมาย
ต่อการเรียนและ
พอใจในรายงานของการ ต่อไป
(น้อยกว่า 4.00)
พัฒนานิสิต
ให้บริการยังต่ํากว่า
เปูาหมายที่วางไว้ใน
ระดับความพึงพอใจที่
ระดับคะแนน 4.00 แต่
ทําได้เพียง 3.94 ซึ่งถือ 2.จากรายงานผลการประเมินความ กําหนดเกณฑ์การ
กําหนดการ
ว่ายังไม่บรรลุเปูาหมาย พึงพอใจของผู้รับบริการของบาง
ประเมินผลความพึง ประเมินผลความพึง
หน่วยงานพบว่า ข้อมูลที่นําเสนอยัง พอใจของผู้รับบริการ พอใจของผู้รับบริการ
ไม่ได้ตดั สินผลเนื่องจากมิได้กําหนด ให้เป็นมาตรฐาน
ให้เป็นมาตรฐาน
กฎเกณฑ์การตัดสิน
เดียวกันทั้งสํานักงาน เดียวกันดังนี้
อธิการบดี
-กําหนดเกณฑ์การวัด
ความพึงพอใจใน
แบบสอบถามเป็น 5
ระดับ ได้แก่พึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และควร
ปรับปรุง
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5. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระดับความพึง
พอใจต่อ
ผู้รับบริการไม่
น้อยกว่า 4.00

6. ผลการดาเนินงาน 7. ร้อยละ
8.
9.
ตามโครงการ/
ผลสาเร็จของ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

มีการสํารวจความพึง
พอใจการให้บริการ
1.)ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัย ร้อย
ละ 3.82
2.)การบริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสม
ต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต ร้อยละ
4.03
มีเกณฑ์
มีเกณฑ์ประเมินผล
ประเมินผลความ ความพึงพอใจของ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่เป็น
ผู้รับบริการที่ใช้ มาตรฐานเดียวกัน
เป็นมาตรฐาน
ทั้งสํานักงาน
เดียวกันทั้ง
อธิการบดี โดยกอง
สํานักงาน
แผนงานเป็นผู้
อธิการบดี
ดําเนินบนเว็บไซต์
ของ มก.

มีการสํารวจ
ความพึง
พอใจต่อ
ผู้รับบริการ
ทั้ง 2 ด้าน =
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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กอง
ยานพาหนะ
ฯ ร่วมกับ
กองแผนงาน

กองแผนงาน
ร่วมกับ
กอง
ยานพาหนะ
ฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

-กําหนดหัวข้อการ
ประเมินผลความพึง
พอใจ 4 ด้านได้แก่
ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้
ให้บริการ ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก
และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ
-กําหนดเกณฑ์
ประเมินความพึง
พอใจการให้บริการไม่
น้อยกว่า 4.00
3.ในกรณีการประเมินผลต่อโครงการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งสํานักงานฯได้มีการ
ประเมินครบทั้ง 3 ด้านแล้วนั้นเฉพาะ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนา/
อบรมควรที่จะมีการวัดผลในลักษณะ
การทดสอบความรู้ มากกว่าจะเป็นการ
สอบถามความคิดเห็นว่ารู้เข้าใจมาก
น้อยเพียงใด
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5. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

6. ผลการดาเนินงาน 7. ร้อยละ
8.
9.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
-มีประเมินผลความพึง ร้อยละ
พอใจ 4 ด้านได้แก่
100
ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้
ให้บริการ ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก
และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ

-มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 3.91
การประเมินผล
โครงการพัฒนา
บุคลากร มีการ
ประเมินความรู้ก่อน
การเข้ารับการอบรม
และหลังการอบรม

ร้อยละ
97.75

ร้อยละ
100
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กองแผนงาน
ร่วมกับ
กอง
ยานพาหนะ
ฯ
กอง
ยานพาหนะ
ฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

2.การจัดทําแบบ
สํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการยังไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของตัวบ่งชี้

1.การสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการที่ถูกต้องสมบูรณ์ควร
พิจารณาจัดทําโดยมีการสอบถามจาก
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มลี ักษณะงาน
เดียวกันโดยตรง (functional
competency) หรืออาจเป็นการ
สอบถามจาก
ผู้รับบริการที่มลี ักษณะงานแตกต่างกัน
แต่เป็นความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ในสมรรถนะเดียวกัน(ภาษาอิเล็กทรอ
นิกส์ ฯลฯ)ทั้งนี้ ควรมีการสํารวจความ
ต้องการล่วงหน้าก่อนทํากิจกรรม เพื่อ
นําข้อมูลมาวางแผนการทํากิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ปรับปรุงสํารวจความ สํารวจความต้องการ
ต้องการของ
ของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการให้
1.)ด้านระบบ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น สาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัย
2.)การบริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสม
ต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต

3.ไม่พบการวาง
แผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการที่ได้
สํารวจความต้อง การ
ไว้ล่วงหน้าพบเพียง
ความต้อง การที่ให้
ข้อมูลในการสํารวจ
ความ

จัดทําแผนการ
ให้บริการตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ คือ
1.)ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัย
2.)การบริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสม
ต่อการเรียนและ

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

มีแผนการให้บริการ
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างเป็น
รูปธรรม
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5. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

6. ผลการดาเนินงาน 7. ร้อยละ
8.
9.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ได้รับข้อมูลความ มีการสํารวจความต้อง ร้อยละ
กอง
ต้องการของ
และความพึงพอใจการ 100
ยานพาหนะ
ผู้รับบริการที่ตรง ให้บริการของ
ฯ ร่วมกับ
กับงาน/กิจกรรม ผู้รับบริการอย่าง
กองแผนงาน
มากขึ้น
ต่อเนื่อง

มีการจัดทํา
แผนการ
ให้บริการตาม
ความต้องการ
ของผู้รับการ
อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งปรากฏใน
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ

มีการจัดทําแผนการ
ให้บริการตามความ
ต้องการของผู้รับการ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ 2557

กอง
ยานพาหนะ
ฯ
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1. จุดที่ควรพัฒนา

(ต่อ) พึงพอใจของ
กิจกรรมทีไ่ ด้ทําไปแล้ว
จึงไม่สอด คล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวบ่งชี้
4.ไม่พบหลักฐานที่
ชัดเจนในการนํา
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินการ
ให้บริการในรอบปี
ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

พัฒนานิสิต

5. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

6. ผลการดาเนินงาน 7. ร้อยละ
8.
9.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม

2557

2.ควรมีการนําข้อเสนอแนะจาการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้รบั บริการ
มาพิจารณาและมีการแจ้งผลการ
พิจารณา ตลอดจนสิ่งที่ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงไปแล้วให้ผรู้ ับบริการได้รบั
ทราบ

ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการให้เป็นไป
ตามวงจร PDCA

โครงการกิจกรรม
เดียวกับจุดที่ควรพัฒนา
ข้อ 3 คือการจัดทํา
แผนการให้บริการตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการโดยวาง
แผนการดําเนินงานให้
เป็นไปตามวงจร PDCA

3.การพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพในเชิงวัฒนธรรม
นั้น หน่วยงานควรพิจารณาจัดกิจกรรม
อื่นๆที่นอกเหนือกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เป็นไปตามเทศกาล เช่น ทําบุญวันขึ้น
ปีใหม่ รดน้ําดําหัวในวันสงกรานต์หรือ
การจัดงานมุทิตาจิตหรือการจัดงาน
มุทิตาจิตให้แก่ผู้อาวุโส เป็นต้น แต่หาก

จัดโครงการ/กิจกรรม โครงการการแต่งกาย
ทางวัฒนธรรม
ด้วยผ้าไทยสัปดาห์ละ
นอกเหนือจาก
ครั้ง
โครงการ/กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมตาม
เทศการ
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มีการดําเนินการ
ให้บริการตาม
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ได้ตามวงจร
PDCA

มีโครงการ/
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
นอกเหนือจากที่
จัดขึ้นตาม
เทศกาลเพิ่มขึ้น

มีการให้บริการตาม
วงจร PDCA โดยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีงบประมาณ
2556-2558 และ
ดําเนินการแผนปฏิบตั ิ
ราชการ และมีการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริ าชการ ปี
2557-2560
มีการขอความร่วมมือ
ให้บุคลากรแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยสัปดาห์ละ
ครั้ง

ร้อยละ
100

-

กอง
ยานพาหนะ
ฯ

ร้อยละ 50
เนื่องจากมี
บุคลากร
บาง
ตําแหน่ง
ต้องแต่ง
เครื่องแบบ
ปฏิบัติงาน

-

กอง
ยานพาหนะ
ฯ
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1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

สํานักงานฯ ได้จัดทําโครงการเกี่ยวกับ
อาหารไทย เสื้อผ้าการแต่งกายไทย คํา
สอนของปราชญ์โบราณของไทยบาง
ท่าน เช่น สุนทรภู่ สมควรนําไปจัดทํา
เป็นกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการ
เล็กๆ หรือปูายนิเทศ เพื่อกระตุ้นหรือ
รณรงค์ให้ผู้อ่านเกิดสํานึกหรือปฏิบัติ
เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตแบบไทยอย่าง
แท้จริง
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
1.ไม่พบการดําเนินการ ควรมีการมอบหมายให้รองอธิการบดีที่
ของคณะกรรมการ
กํากับดูแลหน่วยงานนั้นๆเป็นผู้นําผล
ประจําหน่วยงานที่
การประเมินตนเองของหน่วยงานการ
กํากับดูแลสํานักงาน
ประเมินผู้บริหารของหน่วยงานไป
อธิการบดีนําผลการ
พิจารณาและร่วมกับผู้บริหารของ
บริหารงานของผู้บริหาร หน่วยงานนั้นๆในการวางแผนเพื่อ
และผลการดําเนินงาน ปรับปรุงพัฒนางานบางจุดที่ยังเป็น
ของหน่วยงานไป
จุดอ่อนอยู่
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม

นําผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินของ
หน่วยงานจาก
คณะกรรมการทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน (Peer
Review) รวมทั้งผลการ
ประเมินภาวะผู้นํา
เสนอ
รองอธิการบดีที่ดูแล
หน่วยงานเพื่อให้
ความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556

ได้รับ
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา
ปรับปรุง การ
ดําเนินงาน
เพิ่มเติมจาก
ผู้บริหารระดับสูง
ที่กํากับดูแล
หน่วยงานและ
จากที่ประชุมของ
หน่วยงาน เพื่อ
นําไปวางแผน
พัฒนาปรับปรุง

6. ผลการดาเนินงาน 7. ร้อยละ
8.
9.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
เช่น
พนักงาน
รปภ.
งานสวนฯ

มีการนําผลการ
ร้อยละ
ดําเนินงานและผลการ
100
ประเมินของหน่วยงาน
จากคณะกรรมการทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงาน (Peer
Review) รวมทั้งผลการ
ประเมินภาวะผู้นํา เสนอ
รองอธิการบดีที่ดูแล
หน่วยงานเพื่อให้ความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน
นอกจาก
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กอง
ยานพาหนะ
ฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะ

3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ปรับปรุงการดําเนินงาน
นอกจากนั้นยังนําเข้าที่
ประชุมกองฯซึ่งมีรอง
อธิการบดีฯ ผู้ช่วยรอง
อธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดีฯ
ผู้อํานวยการกอง
หัวหน้างาน และ
หัวหน้าหน่วยเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ พิจารณา
พัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการที่ยังเป็น
จุดอ่อน
2.ไม่พบการนําผลทีไ่ ด้
จากการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรไปจัดทํา
แผนเพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานด้านการ
พัฒนาบุคลากร

จัดทําแผน/แนว
ทางการบริหารงาน
ด้านการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน
สอดคล้องกับข้อมูล
จากการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมาทิฐิ
กองยานพาหนะฯ
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5. ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

6. ผลการดาเนินงาน 7. ร้อยละ
8.
9.
ตามโครงการ/กิจกรรม ผลสาเร็จ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของ
โครงการ/
กิจกรรม
งานบางจุดที่ยังเป็น นั้นยังนําเข้าที่ประชุมกอง
จุดอ่อนอยู่
ฯซึ่งมีรองอธิการบดีฯ
ผู้ช่วยรองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้า
งาน และหัวหน้าหน่วย
เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการทีย่ ังเป็น
จุดอ่อน

มีแผนพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ชัดเจน

มีแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างชัดเจน

ร้อยละ
100
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193,507.50 กอง
ยานพาหนะ
ฯ

ภาคผนวก
 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน (ใส่ข้อมูลผลจากคณะกรรมการฯ ภายหลังจากรับรายงานผล
Peer Review แล้ว)
ข้อมูลพืน้ ฐาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1
กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ปี 2556
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง

ข้อ

5

5

ค่าเฉลี่ย

3.91

3.91

ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ

ข้อ

5

5

4
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
5
ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน
6
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ข้อ

5

5

ข้อ

5

5

ข้อ

5

4

ข้อ
ข้อ
คน

5
4
136

5
4
136

คน
คน
คน

136
136
-

136
136
-

ข้อ

5

5

ข้อ

4

4

ข้อ

5

5

3

7
8
9

ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบการพัฒนาบุคลากร
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด
11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาต่อ
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาเนินงาน
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
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แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 (สถาบัน/สานัก) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
4. ระดับกิจกรรม
ลาดับ
3. ประเภท
ของกิจกรรมที่
2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รบั การ
ได้รับการ
1. ชื่อบุคลากร
พัฒนา
พัฒนา
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

ปีการศึกษา
5. ชื่อหน่วยงานที่จดั
กิจกรรม

1

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

2

นายประเพลิน เกษมโอภาส

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
บัณฑิตวิทยาลัย มก.

3

นายตั๋น นิลมาติ

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายในมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

4

น.ส.ณัชชา ล้อมวงค์

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายในมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

6. วันที่ได้รับการพัฒนา

7. ค่าใช้จ่าย

หมา
ยเหตุ

6.1 เริ่มต้น

6.2 สิ้นสุด

6.3 จานวน
วันที่ได้รับ
การพัฒนา
(วัน)

7.1 แหล่งที่มาของ
ค่าใช้จ่าย

7.2
จานวน
เงิน
(บาท)

1-มิ.ย.-50

31-พ.ค.-57

4 ปี

ทุนส่วนตัว

10,000

ป.ตรี

4-มิ.ย.-50

3-มิ.ย.-52

2 ปี

ทุนส่วนตัว

40,000

ป.โท

5-มิ.ย.-50

3-มิ.ย.-52

2 ปี

ทุนส่วนตัว

40,000

ป.โท

3-มิ.ย.-51

2-มิ.ย.-53

2 ปี

ทุนส่วนตัว

ป.โท
40,000

5
6

นายจักรพงศ์ วงศ์ทะยาน
นายพรณรงค์ รุ่งกรุด

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ

ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย

7

นายประกาศิต สุ่มแก้ว

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

8

นายภีรพัฒน์ ชิตตันสกุล

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

9

นายวิชยั มินสุวรรณ

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

10

น.ส.วาสนา สถิต

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

11

นายอาธิติ บุญธรรม

ลาศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ภายนอกมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเหนือ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

1-มิ.ย.51
เป็นต้นไป
1 พ.ย. 52
เป็นต้นไป
18-ก.ย.-53

4 ปี

ทุนส่วนตัว

ป.ตรี
50,000

4 ปี

ทุนส่วนตัว

ป.ตรี
50,000

22-พ.ย.-55

2 ปี

ทุนส่วนตัว

2 ปี

ทุนส่วนตัว

ป.โท
50,000

1-มิ.ย.54
เป็นต้นไป
11 มิ.ย. 55
เป็นต้นไป
1 มิ.ย. 56
เป็นต้นไป
1 มิ.ย. 56
เป็นต้นไป

ป.ตรี

4 ปี

ทุนส่วนตัว

50,000
30,000

ป.ตรี

1 ปี

ทุนส่วนตัว

20,000

ปวส.

1 ปี

ทุนส่วนตัว

20,000

ปวช.
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อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56
11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56
11-มิ.ย.-56

1วัน
1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70
283.70

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70

น.ส.สุภาพร ขยายวงศ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70

7

นางสุวรรณา นาครุ้ง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70

8

น.ส.จุฬากานต์ บุญจริง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70

9

น.ส.สุชีพ จันทอง

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

11-มิ.ย.-56

11-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

283.70

1

น.ส.สุชีพ จันทอง

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2

นายมานพ เทียนเมืองปัก

"
โครงการพัฒนา ปรับปรุง
งานของสํานักงาน
อธิการบดี

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

3

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

4

นายอัศวิน ศิริธรรม

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5

นายสมเจต จักษุรัตน์

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6

นายประเพลิน เกษมโอภาส

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

7

นายวิเชียร คนฟู

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

8

นายวิเชียร ล้อมวงศ์

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

9

นายยงยุทธ เปี่ยมขําดี

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

10

น.ส.กรรณิการ แสนแสวง

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

11

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ
น.ส.นิตยา ขันทอง

"
โครงการสัมนา เรื่องการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงการ กบข. สมาชิก
สัมพันธ์สัญจร ประจําปี
2556

ศึกษาดูงาน
สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-มิ.ย.-56

12-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

21-มิ.ย.-56

21-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

อบรม

นายบัณฑิต อุดมญาติ

โครงการจัดการความรู้เชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ดําเนินการเตรียมความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
มก.

2

น.ส.ณัชชา ล้อมวงศ์

3

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด

4
5

นายหิมพานต์ พงษ์นิล

6

1
1

น.ส.สุชีพ จันทอง

2

นางปราณี เทียนเมืองปัก

3

นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ

ศึกษาดูงาน

สัมมนา
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4

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5

นายประกาศิต สุ่มแก้ว

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6

นายมานพ เทียนเมืองปัก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

7

นายทรงพล รูปคมสัน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

8

นายพัลลภ พรหมพา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

9

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

10

นายยงยุทธ เปี่ยมขําดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

11

นายวิชยั มินสุวรรณ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

12

นายวิเชียร คนฟู

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

13

นายคงกฤช รักษ์สังข์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-มิ.ย.-56

26-มิ.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

นายมาโนช คงเล็ก

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

5-ก.ค.-56

5-ก.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2

นายมานพ เทียนเมืองปัก

"
โครงการวันแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู"้ KUKM Day"

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

5-ก.ค.-56

5-ก.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

3

น.ส.สภาพร ขยายวงศ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

5-ก.ค.-56

5-ก.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

4

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

5-ก.ค.-56

5-ก.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5

นายนิพนธ์ สิทธิสาร

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

5-ก.ค.-56

5-ก.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

นายศรราม รักสกุล

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

19-ส.ค.-56

19-ส.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2
1

นายธีระพล เผ่าจินดา
น.ส.สุชีพ จันทอง

"
ประชุมเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

19-ส.ค.-56

19-ส.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56
13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56
13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน
ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

อบรม

ประชุม
สัมมนา

เข้าร่วมโครงการสัมมนา
บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ เรื่อง "ร่างกายแข็งแรง
จิตเบิกบาน ทํางานอย่างมี
ความสุข"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

2

นายศรราม รักสกุล

3

น.ส.กัญญาพัชร เพิ่มทวีทรัพย์

4

นายมาโนชย์ คงเล็ก

5

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ

6

นางสุมาลี ภู่รัตน์

7

นางชลธิชา ปณิธิกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

8

นายธีระพล เผ่าจินดา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-
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9

นางสุกัญญา อินทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

10

น.ส. กรรณิกา แสนแสวง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

11

น.ส.รัชนี อ้นวงษา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

12

น.ส.สุมาลี ภู่ระหงษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

13

นางรัตนา รุ่งกรุด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

14

นายมงคล จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

15

น.ส.อภิญญา กรวดโคกสูง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

16

น.ส.กิตติพร เหล็กสี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

17

น.ส.นารีรัตน์ โพธิ์ศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

18

นายยงยุทธ เปี่ยมขําดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

19

นายเพิ่มยศ ชัยขวัญ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

20

นายไอสูรย์ รุกกขชาติ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

21

นางณัฐปภัสร์ โพธินิ่มแดง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

22

น.ส.พิไลพร จินดารักษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

23

นายสมเจตน์ จักษุรัตน์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

24

นายวราคม ยิ้มน้อย

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

25

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

26

น.ส.สุฑามาศ พิมพา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

27

น.ส.ศิรดา ธีรนิพัทธ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

28

นายปรัชญา นุ่นพันธ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

29

นายวิโรจน์ พวงพิกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

30

นายนิพนธ์ ปานสอน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

31

นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

32

นายทวีศักดิ์ อินทโชติ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

33

นายสุชีพ แย้มโคกสูง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-
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34

นายนิพนธ์ สิทธิสาร

35

นางพิมพ์ทิพย์ คดพิมพ์

1

นายพงษ์ศักดิ์ ทองกําเหนิด

2

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

3

นายบุญส่ง เพ็ญดา

4

นายไพรัช ศรีทองทรัพย์

5

นายตั๋น นิลมาติ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

"
โครงการจัดการความรู้เชิง
ปฏิบัติการ การปูองกัน
และระงับอัคคีภัยอาคาร
สูง

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่

13-ก.ย.-56

13-ก.ย.-56

ครึ่งวัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

-

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

"

6

นายปรัชญา นุ่นพันธุ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

7

นายนิพนธ์ สิทธิสาร

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

8

นายคุณากร หมั่นเพ็งยัง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

9

นายบัณฑิต อุดมญาติ

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

10
11

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
นายชลิต ปัญจเทพ

"
"

12

นายวีรพัฒน์ นามกระโทก

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

13

นายหิมพานต์ พงษ์นิล

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

14

นายยุทธศักดิ์ พันธ์เอี่ยม

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

15
16

นายทิวากร ศรีตะวัน
นายพัลลภ พรหมพา

"
"

17

นายศรราม รักสกุล

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

18

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

19

นายฉัตรชัย ด่านกลาง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00

20

น.ส.ศิรดา ธีรนิพัทธ์

"
โครงการ การสร้าง
สัมมาทิฐิและแสดงมุฑิตา
จิตผู้เกษียณอายุราชการ

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

27-ก.ย.-56

27-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

668.00
237.00

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

2

น.ส.สุชีพ จันทอง

3

นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ

สัมมนา
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237.00
237.00

4
5

นายประกาศิต สุ่มแก้ว
น.ส.ทองอยู่ สําเภาทอง

"
"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

6

นายศรราม รักสกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

7

น.ส.กรรณิกา แสนแสวง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

8

น.ส.กัญญาพัชร เพิ่มทวีทรัพย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

9

น.ส.กิตติพร เหล็กสี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

10

น.ส.นันทวรรณ สัจจารักษ์

"

11

น.ส.นิตยา ขันทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

12

น.ส.นารีรัตน์ โพธิ์ศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

13

น.ส.รัชนี อ้นวงษา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

14

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

15
16

น.ส.สุมาลี ภู่ระหงษ์
น.ส.อภิญญา กรวดโคกสูง

"
"

17

นางชลธิชา ปธินิกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

18

นางรัตนา รุ่งกรุด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

19

นางสุกัญญา อินทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

20
21

นางสุมารี ภู่รัตน์
นายฉัตรชัย ด่านกลาง

"
"

22

นายธีระพล เผ่าจินดา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

23

นายมงคล จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

24

นายมาโนชย์ คงเล็ก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

25

นางอุไร ปริวัตรกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

26

นายมานพ เทียนเมืองปัก

"

27

นายปรีชา เกื้อแก้ว

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

28

นายทรงพล รูปคมสัน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย
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29
30

ประเพลิน เกษมโอภาส
นายปรัชญา ปณิธิกุล

"
"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

31

นายสําเร็จ ขันทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

32

น.ส.กนกวรรณ ประสงค์ศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

33

น.ส.พัฒน์ชา เนื้อขํา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

34

นายจักรพงศ์ วงศ์ทะยาน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

35

นายทศพล ขวัญจิตต์

"

36

นายธเนศ นุชนก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

37

นายปรณัฐ จินา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

38

นายพงษ์ศักดิ์ ทองกําเหนิด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

39

นายภีรพัฒน์ ชิตตันสกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

40
41

นายยุทธศักดิ์ พันธ์เอี่ยม
นายสมบัติ เจริญ

"
"

42

นายสมศักดิ์ ลิวัลย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

43

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

44

นายกฤษา โพธิ์รักษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

45
46

นายบุญถิ่น จรจัด
นายเพิ่มชศ ชัยขวัญ

"
"

47

นายยงยุทธ เปี่ยมขําดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

48

นายวิชยั มินสุวรรณ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

49

นายสมพงษ์ ทั่งบุญ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

50

นายอดิศร ศิรสิ ุรักษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

51

นายอาณัติ ขันธวงษ์

"

52

นายครรชิต แรงครุฑ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

53

นายสัณฑพงศ์ สัตนาวุฒิ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย
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54
55

นายไอสูรย์ รุกขชาติ

"

นางณัฐปภัสร์ โพธิ์นิ่มแดงนะดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

56

น.ส.พิไลพร จินดารักษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

57

น.ส.กนกวรรณ มณีรัตนเลิศวานิช

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

58

นายจงรักษ์ แย้มวันพ็ญ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

59

นายชรินทร์ สุขประทุม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

60

นายมนไท ปะกินาํ หัง

"

61

นายวิชยั ปรีชาวาท

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

62

นายหรรษพล น้อยเหนี่ยง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

63

นายอัศวิน ศิริธรรม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

64

น.ส.ดวงกมล ขุนทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

65
66

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด
นายบุญส่ง เพ็ญดา

"
"

67

นายวรชิต สุวรรณประสาท

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

68

นายวันชัย ชมดง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

69

นายพิษณุ วงษ์แก้ว

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

70
71

นายสมเจตน์ จักษุรัตน์
นายวราคม ยิ้มน้อย

"
"

72

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

73

น.ส.สุฑามาศ พิมพา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

74

น.ส.ศิรดา ธีรนิพัทธ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

75

น.ส.ดาหวัน สันทัดสาร

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

76

นายสนอง ปลีกลาง

"

77

นายสมพงษ์ ภู่แพ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

78

นายวิเชียร คนฟู

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย
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79
80

นายคงกฤช รักษ์สังข์
นายทรัพย์ แสรสามารถ

"
"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

81

น.ส.ณัชชา ล้อมวงค์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

82

นายณัฐพงษ์ แสนใจกล้า

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

83

นายธีรพงษ์ คิดเห็น

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

84

นายปรัชญา นุ่นพันธ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

85

นายสมชาย พ่วงจาด

"

86

นายประเพลิน เกษมโอภาส

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

87

นายตั๋น นิลมาติ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

88

นายอุเทน ชูแสง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

89

นายวีรพัฒน์ นามกระโทก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

90
91

นายชลิต ปัญจเทพ
นายบัณฑิต อุดมญาติ

"
"

92

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

93

นายหิมพานต์ พงษ์นิล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

94

นายสุรินทร์ แสงกระจ่าง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

95
96

นางวัฒนา เกษมโอภาส
น.ส.ศิริญญา รักสนิท

"
"

97

ว่าที่ ร.ต.หญิง อนัญญา ภูหนองโอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

98

น.ส.พิชญ์สินี เตียรุ่งเรือง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

99

นายเกษม โพธิ์ชยั

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

100

นายจํานียร เสมแย้ม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

101

นายอมรเทพ คุ้มหมู่

"

102

น.ส.สุนทรีย์ ทองสา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

103

นายประเวศ ทองกําพร้า

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย
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104
105

นายสุเมธ ทิพรส
นายสมเจต จั่นเพิ้ง

"
"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

106

นายบรรจง ทองคํา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

107

นายวันชัย วนิชาคม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

108

นายสยามชัย ธงทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

109

นายพรชัย สุขเย็น

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

110

น.ส.วิไลวรรณ ขันธวงษ์

"

111

นายวิเชียร ล้อมวงศ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

112

นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

113

นางพิมพ์ทิพย์ คดพิมพ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

114

นายคุณากร หมั่นเพ็งยัง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

115
116

นายไทยธวัช เทียมสกุล
น.ส.กมลรัตน์ หลําขํา

"
"

117

นายภีรพงษ์ พ่วงแพ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

118

นายมนเฑียร ศรีสังวาลย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

119

นายนิพนธ์ สิทธิสาร

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

120
121

น.ส.วาสนา สถิต
น.ส.สุรีรัตน์ ประชุมชัย

"
"

122

นายนิพนธ์ ปานสอน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

123

นางพรพ็ญ ปล้องมาก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

124

นายสมบูรณ์ ทองชัง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

125

นายสุชีพ แย้มโคกสูง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

126

นายจักพงศ์ จารุสาร

"

127

น.ส.นุชนารถ ประสมทรัพย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

128

น.ส.วิไลพรรณ วงศ์ทองดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556

123

129
130

นางขวัญใจ จันทร์ลภ
นางศศิธร ศรีมงคล

"
"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

131

นายเอนก ศรีสงั วาลย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

132

นายศรายุทธ จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

133

นายชัยสิทธิ์ อนุศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

134

น.ส.จุฑาทิพย์ ประเสริฐ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

"
โครงการฝึกอบรบ
คอมพิวเตอร์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

29-ก.ย.-56

29-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

237.00

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

135

นางพัชนา แสงสว่าง

1

นายประกาศิต สุ่มแก้ว

อบรม

2

นายศรราม รักสกุล

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

3

นายมาโนชย์ คงเล็ก

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

4

นายธเนศ นุชนก

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5

นายพนมพร ถมคํา

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6

นายจักรพงษ์ วงศ์ทะยาน

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

7

น.ส.พิไลพร จินดารักษ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

8

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

9

นายพิษณุ วงษ์แก้ว

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

10

นายวันชัย ชมดง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

11

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

12

น.ส.ศิรดา ธีรพัทธ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

13

นายตั๋น นิลมาติ

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

14

ว่าที่ ร.ต.หญิง อนัญญา ภูหนองโอง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

15

นายปรัชญา นุ่นพันธุ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

16

น.ส.ณัชชา ล้อมวงศ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

17

นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
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อบรม
สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ก.ย.-56

30-ก.ย.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ต.ค.-56

30-ต.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศ

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

30-ต.ค.-56

30-ต.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6,230.
00

วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
กองยานพาหนะฯ

สัมมนา

น.ส.สุชีพ จันทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56
26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56
26-ธ.ค.-56

1วัน
1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00
323.00

3

นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

4

นายประกาศิต สุ่มแก้ว

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

5

นายศรราม รักสกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

6

น.ส.กรรณิกา แสรแสวง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

7

น.ส.กัญญาพัชร เพิ่มทวีทรัพย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

8

น.ส.กิตติพร เหล็กสี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

9

นายฉัตรชัย ด่านกลาง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

10

นางชลธิชา ปธินิกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

11

นายธีระพล เผ่าจินดา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

12

น.ส.นันทวรรณ สัจจารักษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

13

น.ส.นารีรัตน์ โพธิ์ศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

14

น.ส.นิตยา ขันทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

15

น.ส.รัชนี อ้นวงษา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

16

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

17

น.ส.สุมาลี ภู่ระหงษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

18

นางสุกัญญา อินทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

18
1

นายนิพนธ์ สิทธิสาร
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

1

น.ส.พิชญ์สินี เตียรุ่งเรือง

1

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

2

"
สัมมนาโครงการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 42
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19

นางสุมารี ภู่รัตน์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

20

นายมงคล จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

21

นายมาโนชย์ คงเล็ก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

22

นางรัตนา รุ่งกรุด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

23

น.ส.อภิญญา กรวดโคกสูง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

24

นายมานพ เทียนเมืองปัก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

25

นายพัลลภ พรหมพา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

26

นายปรัชญา ปณิธิกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

27

น.ส.กนกวรรณ ประสงค์ศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

28

นายจักรพงศ์ วงศ์ทะยาน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

29

นายทศพล ขวัญจิตต์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

30

นายพนมพร ถมคํา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

31

นายยุทธศักดิ์ พันธ์เอี่ยม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

32

นายปรณัฐ จินา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

33

น.ส.พัฒน์ชา เนื้อขํา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

34

นายพงษ์ศักดิ์ ทองกําเหนิด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

35

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

36

นางณัฐปภัสร์ โพธิ์นิ่มแดงนะดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

37

น.ส.พิไลพร จินดารักษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

38

นายอดิศร ศิริสุรักษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

39

นายอาณัติ ขันธวงษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

40

นายจงรัก แย้มวันเพ็ญ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

41

นายชรินทร์ สุขประทุม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

42

นายสัณฑพงศ์ สัตนาวุฒิ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

43

นายมนไท ปะกินาํ หัง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00
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44

นายหรรษพล น้อยเหนี่ยง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

45

นายไอสูรย์ รุกขชาติ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

46

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

47

นายวิชยั มินสุวรรณ
น.ส.กนกวรรณ มณีรัตนเลิศวา
นิช

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

48

นายบุญถิ่น จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

49

นายสมพงษ์ ทั่งบุญ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

50

นายยงยุทธ เปี่ยมขําดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

51

นายครรชิต แรงครุฑ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

52

นายอัศวิน ศิริธรรม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

53

นายจีรวัฒน์ โหม่งสูงเนิน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

54

น.ส.ดวงกมล ขุนทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

55

นายบุญส่ง เพ็ญดา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

56

นายพงษ์เทพ เจริญนา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

57

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

58

นายพิษณุ วงษ์แก้ว

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

59

นายภากร ชัยอุดม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

60

นายยมนา ดวงแก้ว

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

61

นายวรชิต สุวรรณประสาท

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

62

นายวันชัย ชมดง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

63

นายสนั่น อุตโม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

64

นายสมบูรณ์ โคสิน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

65

นายสมพร ประดิษฐพล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

66

นายสมเจตน์ จักษุรัตน์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

67

นายประพนธ์ บุญโปร่ง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00
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68

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

69

นายไพรัช ศรีทองทรัพย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

70

น.ส.ศิรดา ธีรนิพัทธ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

71

นายสนอง ปลีกลาง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

72

นายสมพงษ์ ภู่แพ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

73

น.ส.สุฑามาศ พิมพา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

74

นายวิเชียร คนฟู

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

75

นายคงกฤช รักษ์สังข์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

76

นายรัศมี ศิริมูน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

77

น.ส.ณัชชา ล้อมวงค์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

78

นายณัฐพงษ์ แสนใจกล้า

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

79

นายธีรพงษ์ คิดเห็น

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

80

นายปรัชญา นุ่นพันธ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

81

นายสมชาย พ่วงจาด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

82

นายตั๋น นิลมาติ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

83

นายอุเทน ชูแสง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

84

นายวีรพัฒน์ นามกระโทก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

85

นายชลิต ปัญจเทพ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

86

นายหิมพานต์ พงษ์นิล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

87

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

88

นายสุรินทร์ แสงกระจ่าง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

89

นางวัฒนา เกษมโอภาส

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

90

น.ส.ศิริญญา รักสนิท

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

91

ว่าที่ ร.ต.หญิง อนัญญา ภูหนองโอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

92

น.ส.พิชญ์สินี เตียรุ่งเรือง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00
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93

นายอมรเทพ คุ้มหมู่

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

94

น.ส.สุนทรีย์ ทองสา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

95

นายสุเมธ ทิพรส

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

96

น.ส.วิไลวรรณ ขันธวงษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

97

นายวิเชียร ล้อมวงศ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

98

นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

99

นายวิโรจน์ พวงพิกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

100

นางพิมพ์ทิพย์ คดพิมพ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

101

นายคุณากร หมั่นเพ็งยัง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

102

นายไทยธวัช เทียมสกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

103

น.ส.กมลรัตน์ หลําขํา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

104

นายภีรพงษ์ พ่วงแพ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

105

นายมนเฑียร ศรีสังวาลย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

106

นายสมพงษ์ ปานสอน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

107

นายนิพนธ์ ปานสอน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

108

นายธานี คําเมือง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

109

นายกฤษดา สาตจีนพงษ์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

110

นายทวีศักดิ์ อินทโชติ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

111

นางพรพ็ญ ปล้องมาก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

112

นายสมบูรณ์ ทองชัง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

113

นายสันติพงษ์ บรรจาย

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

114

นายสุชีพ แย้มโคกสูง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

115

นายสุรเกียรติ โตศะศุข

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

116

นางขวัญใจ จันทร์ลภ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

117

นายจักพงศ์ จารุสาร

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00
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118

น.ส.นุชนารถ ประสมทรัพย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

119

น.ส.วิไลพรรณ วงศ์ทองดี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

120

นางศศิธร ศรีมงคล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

121

นางษุภานิต ยุ่นเพียร

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

122

นายศรายุทธ จรจัด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

123

น.ส.ฐิติกานต์ วิมุตศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

124

น.ส.พัชรินทร์ สระเสือ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

125

น.ส.รัชฎา วิริยะ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

126

น.ส.ศิริพร พัฒนางกูร

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

127

น.ส.หฤทัย หอมหวาน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

128

นายชัยสิทธิ์ อนุศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

129

นายปิยะพงษ์ บุญกัน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

130

น.ส.พนิดา ประสารสี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

131

นายนิพนธ์ สิทธิสาร

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

132

น.ส.นันทน์นภัสถ์ เรียบร้อย

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

133

น.ส.วรวรรณ ตรีจรูญ

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

134

น.ส.วาสนา สถิตย์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

135

น.ส.สุรีรัตน์ ประชุมชัย

"
การประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 52

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

26-ธ.ค.-56

26-ธ.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

323.00

ประชุม

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

4-ก.พ.-57
4-ก.พ.-57

7-ก.พ.-56
7-ก.พ.-56

4วัน
4วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

นายประเพลิน เกษมโอภาส

2

นายสมบัติ เจริญ

"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

3

นายพัลลภ พรหมพา

"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

4-ก.พ.-57

7-ก.พ.-56

4วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

4

นายสุรเกียรติ โตสะสุข

"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

4-ก.พ.-57

7-ก.พ.-56

4วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5

นายพงษ์ศักดิ์ ทองกําเนิด

"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

4-ก.พ.-57

7-ก.พ.-56

4วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6

นายสันติสุข แสงมณี

"

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

4-ก.พ.-57

7-ก.พ.-56

4วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
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กองยานพาหนะฯ

4-ก.พ.-57

7-ก.พ.-56

4วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

4-ก.พ.-57

7-ก.พ.-56

4วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ประชุม

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57
6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57
6-ก.พ.-57

1วัน
1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

นายปรัชญา ปณิธิกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6

นายสําเร็จ ขันทอง

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

7

น.ส.กนวรรณ ประสงค์ศรี

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

8

น.ส.พัฒน์ชา เนื้อขํา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

9

นายจักรพงศ์ วงศทะยาน

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

10

นายทศพล ขวัญจิตต์

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

11

นายธเนศ นุชนก

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

12

นายปรณัฐ จินา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

13

นายพงษ์ศักดิ์ ทองกําเหนิด

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

14

นายพนมพร ถมคํา

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

15

นายภีรพัฒน์ ธิตตันสกุล

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

16

นายยุทธศักดิ์ พันธ์เอี่ยม

"

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

17

นายสมบัติ เจริญ

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

6-ก.พ.-57

6-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

นายยงยุทธ เปี่ยมขําดี

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-ก.พ.-57

12-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2

นายอดิศร ศิริสุรักษ์

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-ก.พ.-57

12-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

3

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"
การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ประกอบการด้าน
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

7

นายภีรพัฒน์ ธิตตันสกุล

"

ประชุม

8

นายธานี คําเมือง

"
ประชุมการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด

ประชุม

1

น.ส.สุชีพ จันทอง

2

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก

"
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เพื่อบุคลากร
ของงานอาคาร

1

นายมานพ เทียนเมืองปัก

2

นายทรงพล รูปคมสัน

3

นายปรีชา เกื้อแก้ว

"

4

นายพัลลภ พรหมพา

5

ประชุม

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา
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อาเซียน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

12-ก.พ.-57

12-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

17-ก.พ.-57
17-ก.พ.-57

21-ก.พ.-57
21-ก.พ.-57

5วัน
5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

17-ก.พ.-57

21-ก.พ.-57

5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

17-ก.พ.-57

21-ก.พ.-57

5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

17-ก.พ.-57

21-ก.พ.-57

5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

17-ก.พ.-57

21-ก.พ.-57

5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

20-ก.พ.-57

20-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

20-ก.พ.-57

20-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

20-ก.พ.-57

20-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

อบรม

นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(บุคลากร) อบรมทักษะพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่
1

4

นายทวีศักดิ์ อินทโชติ

"

อบรม

5

นายนิพนธ์ สิทธิสาร

"

อบรม

6

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

"

อบรม

1

น.ส.สุชีพ จันทอง

ประชุม

2

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพด้านการ
ผลิตบัณฑิตกิจกรรมการ
ผลิตบัณฑิต และบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
กองยานพาหนะฯ

1

นายมาโนชย์ คงเล็ก

2

นายธเนศ นุชนก

3

อบรม
อบรม

ประชุม

3

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก

ประชุม

1

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

2

น.ส.สุชีพ จันทอง

3

นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

4

นายศรราม รักสกุล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

5

น.ส.กรรณิกา แสนแสวง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

6

น.ส.กัญญาพัชร เพิ่มทวีทรัพย์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

7

น.ส.กิตติพร เหล็กสี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

8

นายฉัตรชัย ด่านกลาง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

9

นายธีระพล เผ่าจินดา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55
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10

น.ส.นันทวรรณ สัจจารักษ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

11

น.ส.นารีรัตน์ โพธิ์ศรี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

12

น.ส.นิตยา ขันทอง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

13

น.ส.รัชนี อ้นวงษา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

14

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

15

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

16

น.ส.สุมาลี ภู่ระหงษ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

17

นางสุกัญญา อินทอง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

18

นางสุมารี ภู่รัตน์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

19

นายมงคล จรจัด

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

20

นายมาโนชย์ คงเล็ก

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

21

นางรัตนา รุ่งกรุด

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

22

นายมานพ เทียนเมืองปัก

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

23

นายพัลลภ พรหมพา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

24

นายปรีชา เกื้อแก้ว

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

25

นายทรงพล รูปคมสัน

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

26

นายปรัชญา ปณิธิกุล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

27

นายสําเร็จ ขันทอง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

28

น.ส.กนกวรรณ ประสงค์ศรี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

29

นายจักรพงศ์ วงศ์ทะยาน

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55
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30

นายทศพล ขวัญจิตต์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

31

นายธเนศ นุชนก

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

32

นายพนมพร ถมคํา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

33

นายยุทธศักดิ์ พันธ์เอี่ยม

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

34

นายปรณัฐ จินา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

36

นายพงษ์ศักดิ์ ทองกําเหนิด

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

37

นายภีรพัฒน์ ชิตตันสกุล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

38

นายสมบัติ เจริญ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

39

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

40

นางณัฐปภัสร์ โพธิ์นิ่มแดงนะดี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

41

น.ส.พิไลพร จินดารักษ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

42

นายอดิศร ศิริสุรักษ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

43

นายอาณัติ ขันธวงษ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

44

นายจงรัก แย้มวันเพ็ญ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

45

นายชรินทร์ สุขประทุม

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

46

ว่าที่ ร.ต.ทัศวรา ฉัตรวิไล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

47

นายมนไท ปะกินาํ หัง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

48

นายหรรษพล น้อยเหนี่ยง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

49

นายไอสูรย์ รุกขชาติ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

50

นายวิชยั มินสุวรรณ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55
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51

น.ส.กนกวรรณ มณีรัตนเลิศวา
นิช

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

52

นายบุญถิ่น จรจัด

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

53

นายค่าย พลโยธา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

54

นายกฤษฎา โพธิรกั ษ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

55

นายสมพงษ์ ทั่งบุญ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

56

นายวิชยั ปรีชาวาท

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

57

นายสุรพงษ์ เมืองประเสริฐ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

58

นายยงยุทธ เปี่ยมขําดี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

59

นายเพิ่มยศ ชัยขวัญ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

60

นายครรชิต แรงครุฑ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

61

นายอัศวิน ศิริธรรม

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

62

น.ส.ดวงกมล ขุนทอง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

63

นายบุญส่ง เพ็ญดา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

64

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

65

นายพิษณุ วงษ์แก้ว

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

66

นายวรชิต สุวรรณประสาท

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

67

นายวันชัย ชมดง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

68

นายสมเจตน์ จักษุรัตน์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

69

นายวราคม ยิ้มน้อย

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

70

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556

135

71

นายไพรัช ศรีทองทรัพย์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

72

น.ส.ศิรดา ธีรนิพัทธ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

73

น.ส.สุฑามาศ พิมพา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

74

นายวิเชียร คนฟู

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

75

นายคงกฤช รักษ์สังข์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

76

น.ส.ณัชชา ล้อมวงค์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

77

นายณัฐพงษ์ แสนใจกล้า

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

78

นายธีรพงษ์ คิดเห็น

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

79

นายปรัชญา นุ่นพันธ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

80

นายสมชาย พ่วงจาด

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

81

นายตั๋น นิลมาติ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

82

นายวีรพัฒน์ นามกระโทก

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

83

นายชลิต ปัญจเทพ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

84

นายอุเทน ชูแสง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

85

นายบัณฑิต อุดมญาติ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

86

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

87

นายหิมพานต์ พงษ์นิล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

88

นายสุรินทร์ แสงกระจ่าง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

89

นางวัฒนา เกษมโอภาส

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

90

น.ส.ศิริญญา รักสนิท

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55
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91

ว่าที่ ร.ต.หญิง อนัญญา ภูหนองโอง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

92

น.ส.พิชญ์สินี เตียรุ่งเรือง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

93

นายวิเชียร ล้อมวงศ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

94

นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

95

นายวิโรจน์ พวงพิกุล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

96

นางพิมพ์ทิพย์ คดพิมพ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

97

นายคุณากร หมั่นเพ็งยัง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

98

นายไทยธวัช เทียมสกุล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

99

น.ส.กมลรัตน์ หลําขํา

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

100

นายภีรพงษ์ พ่วงแพ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

101

นายมนเฑียร ศรีสังวาลย์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

102

นายนิพนธ์ ปานสอน

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

103

นายธานี คําเมือง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

104

นายกฤษดา สาตจีนพงษ์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

105

นายบุญส่ง ทรัพย์ศรี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

106

นายสมบูรณ์ ทองชัง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

107

นายสันติพงษ์ บรรจาย

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

108

นายสุชีพ แย้มโคกสูง

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

109

นายสุรเกียรติ โตศะศุข

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

110

นายสุริยา ดีพรหม

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55
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111

นางขวัญใจ จันทร์ลภ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

112

นายจักพงศ์ จารุสาร

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

113

น.ส.นุชนารถ ประสมทรัพย์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

114

น.ส.วิไลพรรณ วงศ์ทองดี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

115

นางศศิธร ศรีมงคล

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

116

นางษุภานิต ยุ่นเพียร

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

117

นายศรายุทธ จรจัด

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

118

น.ส.ฐิติกานต์ วิมุตศรี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

119

น.ส.พัชรินทร์ สระเสือ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

120

น.ส.รัชฎา วิริยะ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

121

น.ส.ศิริพร พัฒนางกูร

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

122

น.ส.หฤทัย หอมหวาน

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

123

นายชัยสิทธิ์ อนุศรี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

124

นายปิยะพงษ์ บุญกัน

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

125

น.ส.พนิดา ประสารสี

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

126

นายอานนท์ อินทแพทย์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

127

นายนิพนธ์ สิทธิสาร

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

128

น.ส.นันทน์นภัสถ์ เรียบร้อย

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

129

น.ส.วรวรรณ ตรีจรูญ

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

130

น.ส.วาสนา สถิตย์

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55

131

น.ส.สุรีรัตน์ ประชุมชัย

"

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

22-ก.พ.-57

22-ก.พ.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

164.55
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โครงการฝึกอบรม เรื่อง
การใช้ฐานข้อมูลกลางด้าน
กายภาพ
โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(บุคลากร) อบรมทักษะพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่
2

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

13-มี.ค.-56

13-มี.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

13-มี.ค.-56

13-มี.ค.-56

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

31-มี.ค.-57

4-เม.ย.-57

5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

อบรม
อบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

31-มี.ค.-57
31-มี.ค.-57

4-เม.ย.-57
4-เม.ย.-57

5วัน
5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

นายวิชยั มินสุวรรณ

"

อบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

31-มี.ค.-57

4-เม.ย.-57

5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5

นายบัณฑิต อุดมญาติ

"

อบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

31-มี.ค.-57

4-เม.ย.-57

5วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6
7
1

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
น.ส.ณัชชา ล้อมวงศ์
น.ส.สุชีพ จันทอง

อบรม
อบรม
อบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

31-มี.ค.-57
31-มี.ค.-57
9-เม.ย.-57

4-เม.ย.-57
4-เม.ย.-57
9-เม.ย.-57

5วัน
5วัน
1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

2

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ

"
"
โครงการ KU-KM Mart
ครั้งที่ 3
"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

3

นายฉัตรชัย ด่านกลาง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

4

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5

นายปรณัฐ จินา

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6

น.ส.กนกวรรณ ประสงค์ศรี

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

7

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

8

นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

9

น.ส.ศิรดา ธีรนิพัทธ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

10

ว่าที่ ร.ต.หญิง อนัญญา ภูหนองโอง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

11

นายปรัชญา นุ่นพันธ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

12

นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

13

นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

14

นางพิมพ์ทิพย์ คดพิมพ์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

9-เม.ย.-57

9-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

นายศรราม รักสกุล

2

น.ส.อภิญญา กรวดโคกสูง

1

น.ส.รัชนี อ้นวงษา

2
3

น.ส.นารีรัตน์ โพธิ์ศรี
น.ส.นันทวรรณ สัจจารักษ์

4

อบรม
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ศึกษาดูงาน

นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

โครงการพัฒนา ปรับปรุง
งานของสํานักงาน
อธิการบดี

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

10-เม.ย.-57 10-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

10-เม.ย.-57 10-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

3

น.ส.สายชล ม่วงประเสริฐ

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

10-เม.ย.-57 10-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

4

นายฉัตรชัย ด่านกลาง

"

ศึกษาดูงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

10-เม.ย.-57 10-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

5
1
2
3

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายมานพ เทียนเมืองปัก
นายสุทธิชยั สุพิพัฒน์มงคล

"
โครงการจัดการความรู้
สํานักงานอธิการบดี เรื่อง
ระเบียบการบริหารงาน
บุคคล

ศึกษาดูงาน
อบรม
อบรม
อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

10-เม.ย.-57 10-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

23-เม.ย.-57
23-เม.ย.-57
23-เม.ย.-57
23-เม.ย.-57

23-เม.ย.-57 1วัน
23-เม.ย.-57 1วัน
23-เม.ย.-57 1วัน
23-เม.ย.-57
1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย
ทุนภายในมหาวิทยาลัย

4

นายสมเจตน์ จักษุรัตน์

5

นายประเพลิน เกษมโอภาส

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

23-เม.ย.-57 23-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

6

นายวิเชียร คนฟู

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

23-เม.ย.-57 23-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

7

นายวิเชียร ล้อมวงค์

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

23-เม.ย.-57 23-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

8

น.ส.นิตยา ขันทอง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

23-เม.ย.-57 23-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

9

นายฉัตรชัย ด่านกลาง

"

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

23-เม.ย.-57 23-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

10
1

น.ส.พัชรินทร์ จรจัด
น.ส.กรรณิกา แสนแสวง

อบรม
สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

23-เม.ย.-57 23-เม.ย.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

ภายในมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

1-พ.ค.-57

2-พ.ค.-57

2วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

น.ส.สุชีพ จันทอง

"
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการเขียน
หนังสือราชการ
ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

กองยานพาหนะฯ

1-พ.ค.-57

1-พ.ค.-57

1วัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

1

น.ส.สุชีพ จันทอง

2

ศึกษาดูงาน

อบรม
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