รายงานประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ 2558
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ปรัชญา
น่าดู น่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัย

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

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

สารรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
สานักงานอธิการบดี ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2554 – 2559 รวมถึงการสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตลอดจน ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปด้วยความ
เรีย บร้ อย มีป ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
ขอขอบคุณทุกงาน บุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทา
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 สาเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จะอานวยประโยชน์ต่อท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจด้านอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดบริการ

ปรัชญา
น่าอยู่ น่าดู ปลอดภัย

ภารกิจ (Mission)
เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความ
ปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความ
ปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคาร
พิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้ านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ
อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป้าหมาย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร
หน่วยงาน คณะ สานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอก ที่มาขอ
ใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร นิ สิ ต บุ คลากร หน่ ว ยงาน คณะ ส านั ก และสถาบั น ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การ
ซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบารุงรักษาอาคารกิจกรรม
นิ สิ ต และการบริ ห ารกลุ่ มงานอาคารพิ เศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

1

ภารกิจหลัก
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถดาเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชา
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด

ภารกิจรอง
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนการ
ให้บริการเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร การรักษา
ความปลอดภั ย และการให้ ยื ม อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ง านพิ ธี ต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์

ประวัติกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ
ประมาณ ปี พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อว่า “หน่วยบริการกลาง” มีหน้าที่ให้บริการต่างๆ อาทิ ด้านยานพาหนะ
สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจานวน 7 กอง ของสานักงาน
อธิการบดี ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3) พ.ศ.
2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมา
ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการของ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเป็ น 6 งาน ประกอบด้ ว ย งานธุ ร การ งานอาคารและสถานที่ งาน
ยานพาหนะ งานซ่อมบารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการ
และสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่
เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่
ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซ่อมบารุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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รูปภาพที่ 1 ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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รูปภาพที่ 2 ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 15 สิงหาคม
2558
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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รูปภาพที่ 3 ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์
2559
รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

5

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ฝา่ ยกายภาพ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ฝา่ ยกายภาพ

ผู้อานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

ผู้ช่วยผู้อานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานสวนและรักษาความ
สะอาด

หัวหน้างานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

หัวหน้างานซ่อมบารุง

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

รูปภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร(ต่อ)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

งานบริหารและธุรการ
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
- หน่วยการเงินและงบประมาณ
- หน่วยบัญชี
และจัดเก็บค่าธรรมเนียม
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยทะเบียนข้อมูลและ
บัตรอนุญาตผ่านเข้าออก มก.
- หน่วยเทคนิคคอมพิวเตอร์
และประชาสัมพันธ์

งานสวนและรักษาความสะอาด

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยดูแลและตกแต่งสวน
- หน่วยบารุงรักษาบริเวณและถนน
- หน่วยรักษาความสะอาด
และจัดเก็บขยะมูลฝอย
- หน่วยเรือนเพาะชาและไม้ประดับ

งานอาคารและสถานที่
- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยบริการหอประชุมใหญ่
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 1
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 2
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 3
- หน่วยบริการอาคารพุทธเกษตร
- ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยบ้านพักสวัสดิการและ
ทะเบียนราษฎร์
- อาคารวิจัยและพัฒนา
- หน่วยบริการอาคาร ศร. 4

ข้อมูลบุ
คลาก

งานรักษาความปลอดภัย

งานซ่อมบารุง

งานยานพาหนะ

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

งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

-กองยานพาหน
หน่วยธุรการและพัสดุ
วยธุรการและพั
สดุ
ประวัต- ิกหน่
องยานพาหนะ
อาคารแล
- หน่วยบังคับการและสนับสนุน
- หน่วยช่างไม้
การปฏิบัติการ
- หน่วยช่างประปา
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1 - หน่วยช่างไฟฟ้า
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2 - หน่วยช่างเชื่อมโลหะ
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3 - หน่วยช่างปูน
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4 - หน่วยช่างสี
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5 - หน่วยช่างโครงการ
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6 - หน่วยสารวจออกแบบ
- หน่วยบริการวิทยุคมนาคม

งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
- หน่วยธุรการและพัสดุ
- อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิส- ัยอาคารสวั
ทัศน์ ปรัสชดิการ มก.
- อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
- อาคารจอดรถบางเขน
- อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
- อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

รูปภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (ต่อ)

รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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งบประมาณ
1. รายได้จากการบริหาร
รายการ
รายได้กองยานพาหนะฯ (107)
รายได้จากการบริหารงาน
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.
รายได้อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มก.
รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก.
รายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์)
รวม

จานวนเงิน (บาท)
3,990,157.65
3,990,157.65
14,575,141.20
5,444,440.45
4,324,721.20
2,116,293.30
1,276,512.65
1,413,173.60
5,097,982.44
5,097,982.44
21,274,647.06
21,274,647.06
44,937,928.35

2. งบประมาณรายจ่าย
2.1 งบประมาณแผ่นดิน
รายการ
งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รายรับ (บาท)
21,008,300.00
7,539,900.00
12,924,800.00
543,600.00
956,900.00
956,900.00
2,670,500.00
2,670,500.00
24,635,700.00

รายจ่าย (บาท)
21,008,300. 00
7,539,900.00
12,924,800.00
543,600.00
956,900.00
956,900.00
2,670,500.00
2,670,500.00
24,635,700.00

รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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2.2 งบประมาณเงินรายได้กองยานพาหนะฯ (107)
รายการ
งบบุคลากร
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน
ค่าประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบอุดหนุนทั่วไป
งบอุดหนุน + ปรับแผน
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น + ปรับแผน
รวม

รายรับ (บาท)
4,2130,654.00
3,920,6394.00
1,827,660.00
1,096,600.00
1,474,4910.00
14,744,910.00
38,000.00
38,000.00
1,216,781.50
1,216,781.50
2,945,955.60
2,945,955.60
61,076,301.10

รายจ่าย (บาท)
39,664,434.82
3,7075,530.62
1,638,379.00
950,525.20
14,701,380.83
14,701,380.83
35,200.00
35,200.00
1,107,303.00
1,107,303.00
2,712,511.59
2,712,511.59
58,220,830.24

2.3 งบประมาณเงินรายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
รายการ
งบบุคลากร
ค่าจ้างพนักงาน
ค่าประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มก.
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า – ประปา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
รวม

รายรับ (บาท)
4,955,020.00
4,616,750.00
211,420.00
126,850.00
10,900,000.00
6,300,000.00
4,600,000.00
418,325.60
418,325.60
0.00
0.00
16,273,345.60

รายจ่าย (บาท)
3,940,783.90
3,675,430.00
171,480.00
93,873.90
8,985,465.68
5,306,625.55
3,678,840.13
0.00
0.00
0.00
0.00
12,926,249.58

รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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2.4 งบประมาณเงินรายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)
รายการ
งบบุคลากร
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน
ค่าประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า - ประปา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายรับ (บาท)
698,476.67
652,636.67
28,650.00
17,190.00
3,148,100.00
1,465,000.00
1,683,100.00
8,800.00
8,800.00
3,855,376.67

รายจ่าย (บาท)
685,823.11
640,307.11
28,452.00
170,640.00
2,853,608.61
1,352,071.00
1,501,537.61
8,800.00
8,800.00
3,548,231.72

2.5 งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง มก. (110)
รายการ
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าจ้างบริการ+ปรับแผน)
งบอุดหนุน
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
รวม

รายรับ (บาท)
21,063,803.64
21,063,803.64
387,000.00
387,000.00
21,450,803.64

รายจ่าย (บาท)
20,851,016.42
20,851,016.42
387,000.00
387,000.00
21,238,016.42

ข้อมูลบุคลากร
จาแนกตามประเภทบุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปี 2557
ประเภทบุคลากร

คน

ร้อยละ

ข้าราชการ

18

4

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

16

4

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

313

77

พนักงานราชการ

3

1

ลูกจ้างประจา

59

14

รวม

414

100

รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

10

จานวนบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา
จาแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

คน
11
64
334
409

ร้อยละ
3
15
82
100

จานวนบุคลากรที่มีตัวครองจาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน
ผู้ อ านวยการกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
งานบริหารและธุรการ
งานอาคารและสถานที่
งานซ่อมบารุง
งานยานพาหนะ
งานสวนและรักษาความสะอาด
งานรักษาความปลอดภัย
งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
รวม

คน
1

ร้อยละ

28
29
41
44
72
107
19
68
409

6.85
7.1
10.02
10.76
17.6
26.17
4.64
16.62

0.24

รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทายุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2554 - 2559 ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ : สานักงานอธิการบดี เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริการ ประสานภารกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. มุ่งมั่นบริการอย่างมีคุณภาพ
1. การสนับสนุนการบริหารงานด้านการศึกษา
2. ประสานภารกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามสมรรถนะ
3. การสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป
4. การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน
ลูกค้า
(Customers)
กระบวนการภายใน
(Internal processes)
การเรียนรู้และการพัฒนา
(Leaning and
Development)
การเงิน
(Finance)

C. 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการให้บริการ

I. 1. การลดรอบและ
ระยะเวลาการทางาน

I. 2. กระบวนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

L. 1. การพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู้

F. 1. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
I. 4. การพัฒนาระบบ
I. 3. ระบบพัฒนากายภาพ
การบริหารความเสี่ยง
และบารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ
L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารจัดการ

F. 2. การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานยานพาหนะ
2
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
งานอาคารและสถานที่
หัวหน้างา

I. 5. การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน

I. 6.การส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา
หัวหน้างานซ่
งาน อมบารุง
F. 3. การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้
หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอา
หัวห - 12 -

แบบฟอร์มที่ 2 การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เป้าประสงค์ (14)

ตัวชี้วัด (27)

C. 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ
I. 1. การลดรอบและระยะเวลาการทางาน

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ
2. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ (ก.พ.ร.)
(มก.6.1) (ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน)
3. ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.) (มก.6.1)
(ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน
การดาเนินงาน)
I. 2. กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
4. ร้อยละของจานวนงานที่เสร็จทันตามกาหนด
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ
6. จานวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
7. จานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
I. 3. การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8.. จานวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสาเร็จ (สกอ. 7.4 ระบบ
การบริหารความเสี่ยง)
I. 4. ระบบพัฒนากายภาพและการรักษาความ
9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยาเขตบางเขน
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
10. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง
11. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลดลง
L. 1. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 12. กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
พัฒนา และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร)
13. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

หน่วย
นับ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2554 2555 2556
>3.5
>3.5
>3.5
7.1
72.8
76.3

2557
>3.5
80.2

2558
>3.5
81.3

2559
>3.5
82.0

ร้อยละ

80

80

80

80

80

80

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

80
>3.5

เรื่อง

1

1

1

1

1

1

ชิ้นงาน
เรื่อง

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับ

>3.5
5
5
3

>3.5
5
5
3

>3.5
5
5
4

>3.5
5
5
4

>3.5
5
5
4

>3.5
5
5
4

ร้อยละ

59

63

66

69

71

71
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เป้าประสงค์ (14)

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้
L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการ

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน
F. 1. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

F. 2. การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ
F. 3. การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้

เป้าหมาย
2554 2555
80
80

2556
80

2557
80

2558
80

2559
80

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

1
1
80

1
1
82

1
1
85

1
1
87

1
1
89

1
1
91

80

82

85

87

89

91

80

82

85

87

89

91

17.0

17.7

18.4

19.3

19.3

19.3

ล้านบาท 10

11

12

13

14

15

ร้อยละ

35

40

40

40

40

หน่วย
นับ
14. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต่อจานวนบุคลากร ร้อยละ
ทั้งหมด (มก. 3.5)
15. ร้อยละของบุคลากรประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ
16. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การ
ระดับ
เรียนรู้
17. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ
18. จานวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหาร
ฐาน
19. ระดับความสาเร็จในการนาสารสนเทศมาใช้ในการ
ร้อยละ
ปฏิบัติงาน
20. จานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สาเร็จ
เรื่อง
21. จานวนชิ้นงานที่นาไปพัฒนาการทางาน
เรื่อง
22. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินไม่เกินวงเงินของ
ร้อยละ
โครงการทั้งหมด
23. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ค้างสัญญาเงินยืมตาม ร้อยละ
เวลาที่กาหนด
24. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการ
ร้อยละ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
25. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค
ร้อยละ
ตัวชี้วัด (27)

26. จานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
27. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

30
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แบบฟอร์มที่ 3 การกาหนดผู้รับผิดชอบ (OS Matrix : O = Owner ผู้รับผิดชอบหลัก S = ผู้สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบหลักบรรลุวัตถุประสงค์)
ตัวชี้วัด (27)

โครงการ/กิจกรรม (26)

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการให้บริการ
2. ร้อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการ
3. ร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ
4. ร้อยละของจานวนงานที่เสร็จทันตาม
กาหนด
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
6. จานวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
7. จานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

1. โครงการสารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการ
2. โครงการทบทวนกระบวนงาน
2. โครงการทบทวนกระบวนงาน
(ต่อ)
3. ติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
4. โครงการสารวจความพึงพอใจ

5. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน
6. โครงการสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนางาน
8. จานวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสาเร็จ 7. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของ
8. โครงการสารวจความพึงพอใจ
วิทยาเขตบางเขน
10. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง
9. พัฒนาระบบการจราจรพื้นที่
ส่วนกลาง มก.

งบประมาณ
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* หน่วยงาน 1. สานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ้าหน้าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ์ 9. กองยานพาหนะฯ
10. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. สานักงานตรวจสอบภายใน 13.สานักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. สานักงานทรัพย์สิน 16. สานักงานบริการวิชาการ 17. สานักการกีฬา
18. ศูนย์การศึกษานานาชาติ
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ตัวชี้วัด (27)

โครงการ/กิจกรรม (26)

11. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลดลง 10. พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารและพื้นที่
ส่วนกลาง มก.
12. กระบวนการและกลไกในการ
11. จัดทาแผนการบริหาร
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนา และ ทรัพยากรบุคคล
ธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
13. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับ 12. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
การพัฒนาตามสมรรถนะ
สมรรถนะ
14. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
13. กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
พัฒนาต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด
บุคลากร
15. ร้อยละของบุคลากรประจาที่ดารง 14. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทาผลงาน
ตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
16. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
15. กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้
หน่วยงาน
17. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 16. โครงการสารวจความพึงพอใจ
ในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อ ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
18. จานวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อ 17. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ใช้ในการบริหาร

งบประมาณ

OS Matrix / หน่วยงาน*
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* หน่วยงาน 1. สานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ้าหน้าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ์ 9. กองยานพาหนะฯ
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ตัวชี้วัด (27)

โครงการ/กิจกรรม (26)

19. ระดับความสาเร็จในการนา
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
20. จานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สาเร็จ
21. จานวนชิ้นงานที่นาไปพัฒนาในการ
ทางาน
22. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้
เงินไม่เกินวงเงินของโครงการทั้งหมด
23. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
ค้างสัญญาเงินยืมตามเวลาที่กาหนด
24. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย
25. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการ
ใช้สาธารณูปโภค
26. จานวนงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได้จาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
27. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

18. การนาระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
19. โครงการวิจัยสถาบัน
20. ติดตามผลการนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
21. รายงานการเงินตามที่กาหนด

งบประมาณ

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

o
o

o
o

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

22. คืนเงินยืมตามที่เวลากาหนด

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

23. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

24. โครงการประหยัดพลังงาน

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

25. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

26. การบริหารจัดการทรัพย์สิน
เพื่อให้เกิดรายได้

s

s

s

s

s

o

s

s

s

s

s

s

s

s

s

o s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

* หน่วยงาน 1. สานักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองการเจ้าหน้าที่ 4. กองกิจการนิสิต 5. กองคลัง 6. กองบริการการศึกษา 7. กองแผนงาน 8. กองวิเทศสัมพันธ์ 9. กองยานพาหนะฯ
10. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 11.สถานพยาบาล 12. สานักงานตรวจสอบภายใน 13.สานักงานกฎหมาย 14. หอจดหมายเหตุ 15. สานักงานทรัพย์สิน 16. สานักงานบริการวิชาการ 17. สานักการกีฬา
18. ศูนย์การศึกษานานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาการ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

1.2 สนับสนุนให้หน่วยงานเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบอย่างจริงจัง

- จานวนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม (สงป.)
- จานวนผู้เข้ารับบริการ
(สงป.)
-ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (สงป.)

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการเผยแพร่ผลงานในโครงการวิทยาเขตสี
เขียว (KU GREEN CAMPUS)
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2556 2557 2558
2
2
2
200

200

200

>3.5

>3.5

>3.5
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
เป้าประสงค์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในหน่วยงาน

มาตรการ

ตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน

โครงการ
ของหน่วยงาน

1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนให้
บุคลากร มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างสม่าเสมอ

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

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณี
อันดีในมหาวิทยาลัย

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

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสน 350
ธรรมแก่บุคลากร

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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350

350

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน

มาตรการ

ตัวชี้วัด

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร - กระบวนการพัฒนาแผน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สกอ.1.1)
- ระบบการบริหารความ
เสี่ยง (สกอ.7.4)
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ถ่ายทอดค่านิยมองค์การ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของ มก. สู่บุคลากรและ
นิสิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
สู่สังคมภายนอก
- จานวนโครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มก.

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

- โครงการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง

5

5

5

- โครงการถ่ายทอดค่านิยมองค์การเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของ มก. สู่บุคลากรและนิสิต รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก

2

2

2

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย

3

3

3

5

5

5

2

2

2
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กลยุทธ์

มาตรการ

ตัวชี้วัด

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนส่วนกลาง

1.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
หน่วยงานทุกระดับ

2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได้

- จานวนโครงการวิจัย
สถาบัน
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (มก.)

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

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการห้อง
ประชุม/สัมมนา
- โครงการวิจัยสถาบัน

3

3

3

1

1

1

- โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

>3.5

>3.5

>3.5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

- ระดับความสาเร็จของการ - โครงการสนับสนุนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน
(ก.พ.ร.)
2.1 พัฒนาการหารายได้ในทุกภารกิจ - จานวนโครงการ/กิจกรรม - โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ที่บริหารจัดการทรัพย์สินให้ - โครงการพัฒนารายได้จากการดาเนินภารกิจต่างๆ
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
เกิดรายได้
- ร้อยละของรายได้จากการ
บริหารทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์

3. พัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม
และการกีฬา

มาตรการ

ตัวชี้วัด

2.2 สร้างระบบ และกลไกในการ
- ระบบและกลไกการเงิน
บริหารจัดการ เพื่อสร้างศักยภาพการ และงบประมาณ (สกอ.8.1)
บริหารการเงินและทรัพย์สินที่มี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่ง
รวมถึงการใช้ทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย หรือใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน การสนับสนุน
ผลผลิตของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตลอดจนแสวงหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนใหม่ๆ ระดมทรัพยากรใน
การจัดหารายได้อย่างคุ้มค่า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
-จานวนโครงการที่บริหาร
การเงินและทรัพย์สินที่มี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
3.1 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
- การพัฒนาสถาบันสู่
อย่างเป็นระบบ
สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)

- ระบบการพัฒนาบุคลากร
(สกอ.2.4)

โครงการ
ของหน่วยงาน
- โครงการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน

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

- โครงการบริหารการเงินและทรัพย์สินที่มี
เสถียรภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง

1

1

1

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร
- โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมสาหรับ
ผู้บริหาร

5

5

5

5

5

5

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านสวัสดิการ

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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กลยุทธ์

มาตรการ

3.2 ปรับปรุงสวัสดิการ รวมทั้งการ
ปรับปรุงการประกันสุขภาพของ
บุคลากร/นิสิต
3.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนการคมนาคมขนส่งภายใน
มหาวิทยาลัย ให้สะดวก รวดเร็ว และ
เพียงพอต่อจานวนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
3.4 พัฒนากายภาพให้สวยงาม สร้าง
บรรยากาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

โครงการ
ของหน่วยงาน

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานทั้งในหรือ
ต่างประเทศ (มก.)
- จานวนโครงการปรับปรุง
และพัฒนาด้านสวัสดิการ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2556 2557 2558
70

70

70

1

1

1

- การพัฒนาสุนทรียภาพใน - โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
(สมศ.11)

5

5

5

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

5

5

5

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

- 23 -

แผน/ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดทาแผนและสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ สนับสนุนเสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education
Hub) ในเอเชียในสาขาที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความ
เชี่ยวชาญและโดดเด่น

2.2 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้มีความเป็นนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบและทรัพยากร 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ให้ทันสมัย เพื่อให้มีความเข้มแข็งทาง
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน
วิชาการ
การสอนทีท่ ันสมัย ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับ
นิสิต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เพื่อการสร้างองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย

- โครงการพัฒนาป้ายแนะนาเส้นทาง
และอาคารสถานที่ให้มีความเป็น
นานาชาติ

- จานวนโครงการ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
1

- โครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์สาหรับการเรียนการ
สอน
- โครงการจัดหาและพัฒนาห้องอ่าน
หนังสือและจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
สาหรับนิสิต

- จานวนโครงการ

5 โครงการ

4 โครงการ

- จานวนโครงการ

2 โครงการ

2 โครงการ

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

- 24 -

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิชาการเพื่อสังคม และเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ

2.2 จัดการองค์ความรู้ ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในลักษณะกลุ่มความรู้ อาทิ ด้าน
การเกษตร อาหาร เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อการเผยแพร่
และบริการวิชาการสู่สังคม และจัดให้มี
สถานที่ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
แนวคิด เพื่อให้ก่อให้เกิดผลงาน
นวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- โครงการเผยแพร่ผลงานวิทยาเขตสี
เขียว

- จานวนโครงการ

- โครงการเผยแพร่ผลงานวิทยาเขตสี
เขียว
- โครงการเผยแพร่ผลงานวิทยาเขตสี
เขียว

- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
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เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
5 โครงการ

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
9 โครงการ

210 คน

227

4.15

4.23
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เป้าประสงค์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่วัฒนธรรมสู่อาเซียน
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม เผยแพร่ ทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีจิตใจที่
ดีงามให้แก่ประชาชน นิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัย

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

- จานวนโครงการ

- โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
5 โครงการ
ร้อยละ 95

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
5 โครงการ
ร้อยละ 88

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์

เพื่อปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

1.1 ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อ
ลดขั้นตอนการทางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- โครงการ Best Improvement
- จานวนผลงานที่ส่งเข้า
Awards
ประกวด
- โครงการปรับปรุงงาน/ลดขั้นตอนการ - ระดับความสาเร็จของการ
ทางาน
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน
(ก.พ.ร.)
- การสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
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เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
1 ผลงาน

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
0

5 ข้อ

3 ข้อ

4.00

3.73
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการของหน่วยงาน
- การพัฒนาการให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
- การจัดการองค์ความรู้ภายใน
หน่วยงาน
- การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action
Plan)
- การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- โครงการจัดทางานวิจัยสถาบัน

1.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ - โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารหน่วยงาน วิทยาเขต
เพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 3.4 ส่งเสริมระบบการพัฒนาบุคลากร - โครงการสัมมาทิฐิ
ด้านต่างๆ
ให้เกิดความรักและผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย สร้างจิตสานึกในการ
ทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทย

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- ระดับความสาเร็จของการ
5 ข้อ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ
- การพัฒนาสถาบันสู่
5 ข้อ
สถาบันเรียนรู้
- กระบวนการพัฒนาแผน
8 ข้อ

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
5 ข้อ

5 ข้อ
8 ข้อ

- ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การ
- จานวนโครงการ

ร้อยละ 95

ร้อยละ 65

1 โครงการ

0

- จานวนฐานข้อมูลที่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง

14 ฐานข้อมูล

16 ฐานข้อมูล

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95

ร้อยละ 88

- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
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กลยุทธ์

มาตรการ
3.5 จัดทาระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ประเมินตนเองและจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลได้ด้วยตนเอง

โครงการของหน่วยงาน
- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและ
การติดตามประเมินผล

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- ระบบการพัฒนาบุคลากร
7 ข้อ

- การพัฒนาบุคลากร

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานทั้งในหรือ
ต่างประเทศ
- โครงการบริหารและจัดหารายได้ของ - จานวนรายได้ที่ได้รับ
หน่วยงาน
(หน่วย : ล้านบาท)

กลยุทธ์ที่ 4 แสวงหารายได้จาก
ภายนอก

4.2 เร่งสร้างรายได้จากสิทธิประโยชน์
และทรัพย์สินของหน่วยงาน วิทยาเขต
และมหาวิทยาลัย เพื่อการพึ่งตนเองได้
เพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

5.1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้
ทรัพยากร อาทิ อาคาร สถานที่
เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร เป็นต้น
5.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการ โครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์
อนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มมากขึ้น
พลังงาน

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
7 ข้อ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

10 ล้านบาท

22,684,344.00

- จานวนงบประมาณที่
ประหยัดได้จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

20 ล้านบาท

41,196,235.50

- จานวนโครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ
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กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีจริยธรรมบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

6.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารและบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กาหนดอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสวัสดิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สาหรับนิสิตและ
บุคลากร

8.1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ กีฬา
ดนตรี และสุขภาพ เป็นต้น

8.2 จัดหาและพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ อาทิ รถสวัสดิการ
โรงอาหาร ที่พักอาศัย พื้นที่สีเขียว
สภาพแวดล้อม และสุขอนามัย เป็นต้น

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
6 ข้อ

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)

- การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

- ระบบบริหารความเสี่ยง

- โครงการติดตามผลการดาเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
- การประเมินภาวะผู้นาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร

- จานวนครั้งที่มีการติดตาม
ผลการดาเนินงาน
- การประเมินภาวะผู้นา
ของผู้บริหารหน่วยงาน

2 ครั้ง

4 ครั้ง

4.04

3.35

- การประเมินภาวะผู้นาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร

- ภาวะผู้นาของ
คณะกรรมการประจา
หน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน
- ผลการชี้นา ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
- จานวนโครงการ

8 ข้อ

8 ข้อ

- โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU
GREEN CAMPUS)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการ
สาหรับนิสิต/บุคลากร
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง มก.

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
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6 ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ
2 โครงการ

3 โครงการ

3.82

3.84
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง
- โครงการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม
ส่วนกลาง มก.
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของหน่วยงาน วิทยาเขต และ
มหาวิทยาลัย

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

- ระดับความพึงพอใจต่อ
การบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนและ
พัฒนานิสิต
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม - อุปกรณ์สนับสนุนการจัด
ของหน่วยงาน วิทยาเขต และ
การศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ
- การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
มก.
โครงการ
- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
- ระดับความพึงพอใของ
ภูมิทัศน์ภายใน มก.
ผู้รับบริการ
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เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
3.82

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
3.84

3.82

3.92

3.91

3.88

4 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

15,000 คน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
3.88

3.91
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ผลการดาเนินงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการภารกิจของเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิด
ความสะดวก สะอาด ปลอดภั ย เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ นิ สิ ต บุ ค ลาก รและประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สนับสนุน ในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มี
ความเป็ น นานาชาติ พร้ อ มทั้ง สนั บ สนุ น ในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการเรียนการสอนโดยใช้เ ทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้สาหรับนิสิต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เพื่อการสร้างองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย
1. โครงการปรับปรุง พัฒนาเครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนาเส้นทาง และป้ายอาคารสถานที่
ให้มีความเป็นนานาชาติ ดาเนินการสารวจเครื่องหมายจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีชารุด
หรือเสื่อมสภาพ จะทาการจัดซื้อเพื่อดาเนินการติดตั้งใหม่ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนิสิตและ
บุคลากร โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 71,856.80 บาท ซึ่งได้
ดาเนินการดังนี้
 ดาเนินการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณแนวถนนหลวงสุวรรณ
 ดาเนินการซ่อมแซมป้ายจราจรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้าท่วมภายในมหาวิทยาลัยฯ
 ดาเนินการทาความสะอาดและซ่อมแซมแผงจราจรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้าท่วมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
 ถนน สุวรรณวาจกสิกิจ บริเวณแยกไปรษณีย์
 ตั้งกรวยยาง บริเวณถนนไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ตั้งแต่เรือนองุ่นปวิณ ปุณศรีจนถึงหน้าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
 ติดตั้งป้ายห้ามจอดตลอดแนว ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณหน้าไปรษณีย์
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอด บริเวณด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
 ติดตั้งป้ายจราจรประชาสัมพันธ์บอกทาง ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่ประตูงามวงศ์วาน
1 จนถึงแยกสิ่งทอ
 ติ ด ตั้ ง ป้ า ยห้ า มจอดตลอดแนว ถนนไพฑู ร ย์ อิ ง คสุ ว รรณ ขาเข้ า จนถึ ง หน้ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
 ติดตั้งประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว บริเวณโรงเรียนสาธิตเกษตร ด้านข้างคณะ
ศึกษาศาสตร์
 ติดตั้งป้าย ห้ามจอด 05.00-17.00 น. ฝ่าฝืนล็อกล้อปรับ 500 บาท ถนนจันทรสถิตย์
บริเวณ โค้งสานักพิพิธภัณฑ์ และบริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์
 ทาสีเสาติดตั้ง ป้าย จานวน 8 ต้น บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่แยกคณะประมง
จนถึงหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
 ติดตั้งป้ายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาประมง บริเวณทางเข้าคณะประมง
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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 ติดตั้งป้ายบอกทางคณะสิ่งแวดล้อม
 ติดตั้งป้ายบอกทางอาคารเทพศาสตร์สถิตย์
 ติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอกทางไปยั ง คณะประมง คณะสิ่ ง แวดล้ อ ม สถาบั น ค้ น คว้ า และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารจอดรถบางเขน บริเวณแยก 50 ปี

2. โครงการจั ด หาและพัฒนาอุปกรณ์ โ สตทัศ นูปกรณ์ สาหรั บการจัดการเรี ยนการสอน
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโครงการติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 24 เครื่อง ในวงเงิน 1,557,600 บาท เบิกจ่ายจริงเป็นเงิน 898,800 บาท คงเหลือเป็นเงิน
658,800 บาท (เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557) โดยดาเนินการติดตั้งแล้วที่
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จานวน 10 เครื่อง และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 จานวน 14 เครื่อง

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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3. โครงการปรับปรุงชั้นที่ 1 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นที่อ่าน
หนังสือ และทากิจกรรมนอกห้องเรียนสาหรับนิสิต โดยดาเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน วัสดุบุผิวและผนังอลูมิเนียม
ติดตั้งระบบเมนไฟ ดวงโคม และติดตั้งระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็น
เงิน 6,380,000 บาท

4. โครงการจั ด ซื้อวัสดุ ประกอบอาคารจอดรถวิภ าวดี ส าหรับนิสิ ตนั่งอ่านหนังสื อ และทา
กิจกรรม คือ โต๊ะ จานวน 55 ตัว และเก้าอี้ จานวน 220 ตัว ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 279,539.50
บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS
จากการดาเนินงานโครงการต่างๆ จานวน 8 โครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS)
ซึง่ แต่ละโครงการฯ สามารถช่วยในการจัดการขยะและมลพิษภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ ดังนี้
1. โครงการสถานีผลิตน้ามันไบโอดีเซล สามารถช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน จากการรับ
บริจาคน้ามันพืชใช้แล้ว โดยส่วนใหญ่ได้มาจากร้านค้าตามโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะนาน้ามันพืชใช้
แล้วมาผลิตเป็นน้ามันไบโอดีเซล ด้วยเครื่ อง KUB-200 และนาน้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นี้ มาใช้ภายในรถ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ รถบรรทุกการเกษตร ของมหาวิทยาลัยฯ
2. โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เป็นโครงการส่งเสริมการ
ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการ
ออกกาลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3. โครงการคลองสวยน้าใส มก. เป็นการจัดการทรัพยากรน้าตาม คู คลอง โดยรอบมหาวิทยาลัย
ฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้าเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชในคู คลอง เป็นต้ น ทาง
ชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้าหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้าหมักชีวภาพและปุ๋ยน้าชีวภาพ มก. และการจัดการ
ทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วม
ในการดูแลทรัพยากรน้าในมหาวิทยาลัยฯ
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- 33 -

4. โครงการโรงผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนามาเป็นวัตถุดินในกระบวนการทาน้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้าชีวภาพ และ
นามาใช้ภ ายในมหาวิทยาลั ย ฯ อาทิเช่น การใช้น้าหมักชีว ภาพในการบาบัดน้าเสี ยบริเวณคูคลองต่างๆ ใน
โครงการคลองสวยน้าใส มก. ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก จะนาไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกาจัดขยะ
มก. เพื่อเป็นปุ๋ย และนาปุ๋ยที่ได้นี้ ไปใช้ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้งานสวนฯ ของมหาวิทยาลัยฯ
5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มก. สามารถช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษจากเดิมที่มีการจัดการ
เศษกิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ โดยนาเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ มาใช้ในการบารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณ
สวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เป็นการจัดการขยะที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะรวม
และขยะที่ส ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดตั้งกล่องฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนิสิตและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ
7. โครงการระบบบาบัดน้าเสียรวม มก. เป็นการจัดการน้าเสียที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯ น้าเสียที่ผ่านการบาบัดจะปล่อยลงคูน้าภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการรดน้าต้นไม้ต่อไป
8. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลั งงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิ ต
บุคลากร และบุคคลภายนอก ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตู
ต่างๆ เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ จากการใช้รถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถ
สาธารณะแทน
กล่าวโดยสรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดาเนินการโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลด
มลพิษ จานวน 8 โครงการ ดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการทางวิชาการ เกี่ยวกับให้นิสิต
บุคลากร และผู้สนใจมาศึกษาดูงาน และมีผลการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. งานบริการทางวิชาการ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ให้บริการทางวิชาการ โดยมี
บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าศึกษาดูง าน โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus ทั้งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้
1.1 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายขจีแคมป์ ครั้งที่ 5 นา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการวิทยาเขตสีเขียวฯ ภายในวันที่ 24
ตุลาคม 2557 ตามโครงการต่อไปนี้
1. โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. (KUB-200)
2. โครงการผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด
3. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
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1.2 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษากับสังคม (Science and
Technology Education and Society) ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานในโครงการย่อย
ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว จานวน 24 คน โดยแบ่งนิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เข้าศึกษาดูงานวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557 จานวน 13 คน และกลุ่มที่ 2 เข้าศึกษาดูงานวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 จานวน 11 คน

1.3 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จานวน 32 คน ควบคุมโดย
รองศาสตราจารย์ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา อาจารย์ประจาวิชาจุลินทรีในน้าและน้าเสีย เข้าเยี่ยมชมระบบบาบัด
น้าเสียส่วนกลาง มก. พร้อมเก็บตัวอย่างฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยหัวหน้าหน่วยบารุงรักษาระบบบาบัด
น้ า เ สี ย น า ย อ ดิ ศ ร ศิ ริ สุ รั ก ษ์ ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ แ ล ะ น า เ ยี่ ย ม ช ม ณ ร ะ บ บ บ า บั ด น้ า เ สี ย ร ว ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.4 นิสิตคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ จานวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้จัดการ
สถานีผลิตไบโอดีเซล เกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลกับเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานีผลิตไบโอดีเซล
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ วันที่ 23 มีนาคม 2558

1 . 5 นิ สิ ต ส า ข า วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ เ ก ษ ต ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 3 คน ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมและดูกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล ณ สถานีผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 เมษายน 2558
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1.6 นั ก เรี ย นสาธิ ต หลั ก สู ต รวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา โครงการศึ ก ษานานาชาติ โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนวิชา Health
Education โดยอาจารย์ผู้ควบคุมนา นักเรียนระดับชั้น เกรด 10 จานวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการ
บาบัดน้าเสีย ณ โรงบาบัดน้าเสียมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
การดูแลป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ
โรงบาบัดน้าเสียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. การประเมินผลการดาเนินงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ทั้ง 8 โครงการ
จากผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด จานวน 227 คนสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.07
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว
1.1 ข้อมูลความสนใจของผู้เข้าศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว
ปรากฏผลดังตารางที่ 1-1 และภาพที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 แสดงจานวนและค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่างๆ
โครงการ*

ความสนใจ
จานวน
1. โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
82
2. โครงการจักรยาน มก. (KU-BIKE)
33
3. โครงการคลองสวยน้าใส
30
4. โครงการผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับ ครัวเรือนจากขยะสด 62
5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย
58
6. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
22
7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
48
8. โครงการสถานีแก๊สชีวภาพ มก.
45

n=125

ร้อยละ
65.60
26.40
24.00
49.60
46.40
17.60
38.40
36.00

* ตอบได้มากกว่า 1 โครงการ
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ภาพที่ 1-1 แสดงค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว
จากตารางที่ 1-1 และภาพที่ 1-1 พบว่าผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความสนใจในโครงการสถานี
ผลิตไบโอดีเซล มก. มากที่สุดรองลงมาคือโครงการผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 65.60 และ 49.60 ตามลาดับ และโครงการที่ได้รับความสนใจน้อยสุด คือโครงการการใช้รถ
สาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มก.คิดเป็นร้อยละ 17.60
1.2 เพศ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1-2 และภาพที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง

จานวน

รวม

ร้อยละ
40.80
59.20
100.00

51
74
125

40.80%
59.20%

ศ
ศ ญ
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ภาพที่ 1-2 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ
จากตารางที่ 1-2 และ ภาพที่ 1-2 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่เป็นหญิงมี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ
59.20 ที่เหลือเป็นเพศชาย จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80
1.3 อายุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ ปรากฏผลดัง
ตารางที่1-3 และภาพที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี

จานวน
75
39
2
6
3
125

รวม

16.00%

4.80%

ร้อยละ
60.00
31.20
1.60
4.80
2.40
100.00

2.40%

60.00%
31.20%


21-30
31-40
41-50
51-60

20 ี
ี
ี
ี
ี

ภาพที่ 1-3 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ
จากตารางที่ 1-3 และ ภาพที่ 1-3 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 75 คนคิด
เป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 39 คิดเป็นร้อยละ 31.20
1.4 อาชีพ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-4
และภาพที่ 1-4
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ตารางที่ 1-4 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

จานวน
113
12
125

รวม

ร้อยละ
90.40
9.60
100.00

9.60%
/ ศึ / 
ท

ฐ/ ฐ



90.40%

ภาพที่ 1-4 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ
จากตารางที่ 1-4 และ ภาพที่ 1-4 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน
จานวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 90.40 รองลงมา เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60
1.5 ระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษาปรากฏผลดังตาราง
ที่ 1-5 และภาพที่ 1-5
ตารางที่ 1-5 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

จานวน

รวม

85
40
125

ร้อยละ
68.00
32.00
100.00

32.00%

68.00%

ศึ
ญญ
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ภาพที่ 1-5 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา
จากตารางที่ 1-5 และ ภาพที่ 1-5 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ช่วงมัธยมศึกษา
จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
32.00
1.6 การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาเขตสีเขียว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-6 และภาพที่ 1-6
ตารางที่ 1-6 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ
n=125
การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการ
มีผู้แนะนา
วิทยุหรือโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
สื่อหรือสิ่งพิมพ์
จากแหล่งอื่นๆ
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
10.40%

จานวน
89
12
21
13
8

ร้อยละ
71.20
9.60
16.80
10.40
6.40

ู

6.40%

ท

16.80%

ท ทศ
ท

9.60%

71.20%

็



ภาพที่ 1-6 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จากตารางที่ 1-6 และ ภาพที่ 1-6 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯโดย
ผ่านทางผู้แนะนา จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 รองลงมาทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ จากทาง
อินเทอร์เน็ต จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ส่วนการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์
และทางวิทยุหรือโทรทัศน์จานวน 13 และ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และ 9.60 ตามลาดับน้อยสุดทราบข้อมูล
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากแหล่งอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าค่าย จากหน่วยงานจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40
1.7 การนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากับบุคคลหรือองค์กร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากับ
บุคคลหรือองค์กร ปรากฏผลดังตารางที่ 1-7 และภาพที่ 1-7
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ตารางที่ 1-7 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากับ
บุคคลหรือองค์กร
n=125

นาความรู้ที่ได้ไปแนะนา*
นักเรียน/นิสิต
เพื่อน
ญาติ พี่น้อง
ชุมชน
เกษตรกร
อื่นๆ
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
70
69
38
14
4
2

ร้อยละ
56.00
55.20
30.40
11.20
3.20
1.60


11.20%

3.20% 1.60%

30.40%

56.00%

/

ญ




55.20%

ภาพที่ 1-7 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนาความรู้ที่ได้แนะนากับบุคคลหรือองค์กร
จากตารางที่ 1-7 และ ภาพที่ 1-7 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จะนาความรู้ที่ได้ไปแนะนา ต่อโดยมี
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด คือกลุ่ม นักเรียน/นิสิต มีจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมากลุ่มเป้าหมาย คือ
กลุ่มเพื่อน มีจานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 สุดท้ายนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากลุ่มญาติ พี่น้อง และ ชุมชนมี
2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
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ตารางที่ 2-1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานจาแนกตามระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม

n=125

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

มาก
น้อย
ที่สุด
ที่สุด
1. ก่อนเข้าศึ กษาดูงานท่านมีความรู้ ค วามเข้าใจ 28
41
38
14
4
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ (22.40) (32.80) (30.40) (11.20) (3.20)
ชุมชน
2. เนื้ อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความ 13
69
13
เหมาะสม
(10.40) (55.20) (10.40)

0
(0)

0
(0)

3. การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร

56
63
(44.80) (50.40)
4. ท่า นได้รั บ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ เทคโนโลยี 46
71
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน
(36.80) (56.80)

6
(4.80)
8
(6.40)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

5. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ 48
68
ได้
(38.40) (54.40)

9
(7.20)

0
(0)

0
(0)

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน

41
74
(32.80) (59.20)
7. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียม 48
67
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(38.40) (53.60)

10
(8.00)
9
(7.20)

0
(0)
1
(0.80)

0
(0)
0
(0)

8.ความเหมาะสมของการให้ บริการและคอยอานวย 65
53
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่
(52.00) (42.40)

7
(5.60)

0
(0)

0
(0)

57
61
(45.60) (48.80)

7
(5.60)

0
(0)

0
(0)

9. ภาพรวมของโครงการทั้งหมดในการศึกษาดูงาน

จากตารางที่ 2-1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานจาแนกตามระดับความพึงพอใจ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระดับชุมชนก่อนเข้าศึกษาดูงาน จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.80 ส่วนเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสาร
ประกอบมีความเหมาะสมจัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.20 ความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การ
ถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.40 และมีความพึงพอใจใน
เรื่องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 59.20 ความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้ และความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงานจัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.40 และ 59.20 ตามลาดับ
ส่วนความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีความพึง
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พอใจในเรื่องดังกล่าวจัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.40 สาหรับความเหมาะสมของการให้บริการและ
คอยอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ จัดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.00 และ ความพึงพอใจของผู้
เข้าศึกษาดูงานในภาพรวมทั้งหมด จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.80
ตารางที่ 2-2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
X
1. ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3.60
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน
2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความเหมาะสม 4.24

n=125

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1.054

มาก

0.627

มากที่สุด

4.40

0.581

มากที่สุด

4. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน 4.30
และสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน

0.585

มากที่สุด

5. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้

4.31

0.601

มากที่สุด

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน

4.25

0.591

มากที่สุด

7. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ 4.30
อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

0.635

มากที่สุด

8.ความเหมาะสมของการให้บ ริก ารและคอยอานวยความ 4.46
สะดวกของเจ้าหน้าที่
9. ภาพรวมของโครงการทั้งหมดในการศึกษาดูงาน
4.40

0.603

มากที่สุด

0.603

มากที่สุด

0.653

มากที่สุด

3. การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร

ค่าเฉลี่ยรวม

4.25

จากตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 8 ประเด็นโดยเฉพาะเรื่องความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอานวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.46รองลงมาจะเป็นในเรื่องการถ่ายทอดเนื้อหาและการ
บรรยายของวิทยากรและภาพรวมทั้งหมดของผู้เข้าศึกษาดูงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.40
ส่วนประเด็นเรื่องการนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ประเด็นในเรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนขอผู้เข้าศึกษาดูงานและเรื่องความเหมาะสมด้านการ
จัดเตรียมสถานที่และการจัดเตรียมวัส ดุอุปกรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.32 ส่วนประเด็นเรื่องความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการศึกษาดูงานและเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 4.25
และ 4.26 ตามลาดับ ผู้เข้าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 1 ประเด็น ได้แก่ ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่ าน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.60
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9. สรุปผลการประเมิน
การประเมินผลการศึกษาดูงานของ โครงการต่างๆ ที่กองยานดาเนินการภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว สรุปได้
ดังนี้
ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมทาแบบสอบถามทั้งหมดมีจานวน 125 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน
ส่วนใหญ่มีความสนใจในการเข้าศึกษาดูงานของโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด ร้อยละ 65.60 ส่วนโครงการที่
ได้รับความสนในรองลงมาคือโครงการการผลิตน้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพ ร้อยละ 49.60 ผู้เข้าศึกษาดูงานของ
โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.20 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 40.80 อายุของผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่
อายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปีร้อยละ 31.20 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้เข้า
ศึกษาดูงานของโครงการ ฯ เป็นนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ร้อยละ 90.40 รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 9.60 ระดับการศึกษาของผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยม ร้อยละ 68.00 รองลงมาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ร้อยละ 32.00 การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ส่วนใหญ่มีผู้แนะนาและ
จากทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 71.20 และ 16.80 ตามลาดับ การนาความรู้ที่ได้ไปแนะนาต่อของ ผู้เข้าศึกษาดูงาน
ส่วนใหญ่จะนาความรู้ที่ได้ไปแนะนา นักเรียน/นิสิต รองลงมาเป็นเพื่อน ร้อยละ 56.00 และ 55.20 ตามลาดับ
ในส่วนของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงานหลังการเข้าศึกษาดูงานผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนเพิ่มขึ้นส่วนความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอานวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.46)
ส่วนความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร และ ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของการเข้า
ศึกษาดูงานผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) ส่วนการนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ประโยชน์ ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญเท่ากันในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) สาหรับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและเรื่องความเหมาะสมการจัดเตรียม
สถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่ งแวดล้อมผู้ เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่ อง
ดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ส่วนในเรื่อง ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษา ดูงาน และ ความ
เหมาะสมในเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบ ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวใกล้เคียงกันในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) และ (ค่าเฉลี่ย 4.24) ตามลาดับ สรุปความพึงพอใจในภาพรวมผู้เข้าศึกษาดูงานมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดและ (ค่าเฉลี่ย 4.25)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชิดชู
ความเป็นไทยและนาพาสู่สากล
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จั ด กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
บุคลากร นิสิต มีส่วนร่วมเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากนั้นยังให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทยในโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ

กิจกรรมของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่จัดเอง
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และวัน แห่งการสร้ า งสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบั ติงาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนได้
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน
98,833 บาท มีบุคลากรเข้าร่วม จานวน 370 คน

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงาน
อธิการบดี เรื่อง "การสร้างความประทับใจในการให้บริการ และการอนุรักษ์พลังงาน" วันที่ 23 พฤษภาคม
2558 ณ อาคารโรงละคร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน การสร้างความประทับใจในการให้บริการ และการอนุรักษ์พลังงาน ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน
81,325 บาท มีบุคลากรเข้าร่วม จานวน 391 คน

กิจกรรมส่วนกลางกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน
และสนับสนุนการจัดงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การจัดดอกไม้ การจัด
สวนตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่
ส่วนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบารุงรักษาอาคารพิธี การติดตั้งและ
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ การให้บริการยานพาหนะ
กับฝ่ายต่าง ๆ การให้บริการใช้ห้องประชุม อาคารจอดรถ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้น ยังได้
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จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
๑. งานถวายผ้ากฐินพระราชทานประจาปี ๒๕๕7 เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้มีจิต
ศรัทธาได้มีส่วนร่วม โดยเสด็จพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัด ป่าโมกวรวิหาร อาเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 และมีบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

๒. งานวัน ที่ระลึกนนทรี ทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจาปี ๒๕๕7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่ง พระมหา
กรุณาธิคุณ นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราช
สักการะ ราชสดุดีเฉลิใมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน โดยเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความ
มั่นคงต่อประเทศชาติ สนองในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 9.20
น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

4. งานขอบคุณบุคลากร ประจาปี ๒๕๕7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากร
ประจาปี 2557 เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งปี ตลอดจนเพื่อเป็น
ขวัญและกาลังใจในการทางานต่อไป เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี
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และลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5. งานเกษตรแฟร์ ประจาปี ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2558 ภายใต้แนวคิด “72 ปี
เกษตรศาสตร์ สั่ ง สม ความอุ ด มแห่ ง แผ่ น ดิ น ”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานของนั ก วิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ เ ป็ น นวั ต กรรม และเพื่ อ ให้ เ กษตรกรได้ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ผลทางการเกษตร
ออกจาหน่าย เมื่อวันที่ 30 มกราคม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

6. พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕8 โดยมีคณะผู้บริหาร นิสิต บุคลากร ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล ณ
ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

7. ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจาปี ๒๕๕8 “ สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน ” วันที่
9 เมษายน 2558 ที่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ (ประตูงามวงศ์วาน 1 – ประตูงามวงศ์วาน 3) โดยในวันงานได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ ” ซึ่งเป็นข้าวธัญโอสถของไทยที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีต้นกาเนิดมา
จากการปรับปรุงพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่เรียบร้อยแล้ว การ
จัดงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ ช่วงเช้า พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 73 รูป ช่วงบ่าย จัดกิจกรรม
รื่นเริง โดยมีขบวนแห่แหนอัญเชิญพระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นิสิตและบุคลากรได้ร่วมกัน
สรงน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล เฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. พิธีทาบุญบาเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๕7 เป็นกิจกรรมทาบุญกุศลเนื่องใน
วัน ส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู้ บริห าร นิสิ ตและบุคลากร ร่ว มทาบุญถวายภัตตาหารและถวาย
สังฆทานแด่พระสงฆ์

9. งานกาชาด ประจาปี 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการจัดสถานที่
พื้นที่ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในงานกาชาดประจาปี 2558 ภายใต้แนวคิด "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา
60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อานวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กาหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2558
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สนับสนุนการจัดงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ อาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่
การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณงานพิธี การบริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยมีรายการดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม/งานโครงการ
สถานที่จัดงาน
ที่
๑ งานนิทรรศการเกษตรศิลป์ 72 ปี “งาน อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เกษตรศาสตร์สั่งสมความอุดมแห่ง
แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี
แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
ห้องสุธรรมอารีกุล
และช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “รวมใจ
รักพลังศรัทธาพัฒนา มก.”
3 งานแข่งขันว่ายน้าชิงชนะเลิศ สระจุฬา
สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ภรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๓๖
4

5
6
7
8
9

งานสัมมนาวิชาการ “New Movement
in Food Allerqy/Intolerance :
opportunity For Thai Food
Industry” เนื่องในวันครบรอบ ๗๒ ปี
มก. และหลักสูตรนานาชาติ Food
Industry Training Courses
งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่
๑๙ ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง....วาง
อนาคต”
งานแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ภายในประจาปี ๒๕๕๗

อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบัน
อาหาร

งานบรรยายพิเศษหัวข้อ “Climate
Change and Sustainable
Development”
งานคืนสู่เหย้าระหว่างศิษย์เก่า ชื่องาน
“๑๔ ปี ผูกพันน้องพี่คืนสู่เหย้าชาว MBELBKU”
งานโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือชาวไร่ ประจาปี๒๕๕๗

ห้องประชุมกาพลอดุลวิทย์

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

อาคารปฏิบัติการ คณะ
เศรษฐศาสตร์
ห้องสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

๑๓-๑๘
ตุลาคม
๒๕๕๗

กองกลาง

๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๗

กองการเจ้าหน้าที่

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

๗-๙ ,๑๕-๑๖
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๗-๑๔
พฤศจิกายน
๒๕๕๗

สานักการกีฬา

๕๐๐

สถาบันค้นค้วาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

๑,๐๐๐

สานักงานทะเบียนและ
ประมวลผล

๑,๐๐๐

ชมรมมวย

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

สานักงานอธิการบดี

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

โครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

๑,๒๐๐

สานักการกีฬา

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

๑๐-๑๑
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๑๗-๒๑
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๒๐
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๒๒
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๒๒
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
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ลาดับ
กิจกรรม/งานโครงการ
ที่
10 งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด

สถานที่จัดงาน
หอประชุม มก.

11

พิธีเปิดห้องนิทรรศการ

หอประชุม มก.

๑2

งานโครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่๘
ประจาปี ๒๕๕๗
งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร
เกษตรไทยไปโลด”

ห้องสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

๑4

งานโครงการเดินวิ่ง มินิมาราธอน
ศึกษาศาสตร์

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

๑5

งานโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
งานคืนสู่เหย้าสมาคมบัญชีแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “Back to
KU”
งานประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่๓

ห้องสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ด้านหลังอาคารหอประชุม
มก.

งานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจาปี
๒๕๕๗
งานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
กิตติมศักดิ์
งานวันนักกีฬาอธิการบดีก่อนการแข่งขัน

อาคารเสรีไตรรัตน์

งานพิธีเปิดอาคารหลังใหม่
(สถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
งานโครงการสร้างแรงบันดาลใจ โดย
นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ใน
สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี

สถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑3

16
17
18
๑9
๒0
21
22

อาคารปฏิบัติการ คณะ
เศรษฐศาสตร์

ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

๒๕
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๒๕
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๒๖
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๒๗-๓๐
พฤศจิกายน
๒๕๕๗

กองกลาง

๒๙
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
๓ ธันวาคม
๒๕๕๗
๑๓ ธันวาคม
๒๕๕๗
๑๖-๒๐
ธันวาคม
๒๕๕๗
๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๗

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

สานักหอสมุด

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

สานักงานประกัน
คุณภาพ

๑,๐๐๐

โครงการบัณฑิตศึกษา
ประจาภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร
ศึกษาศาสตร์

๑,๐๐๐

กองการเจ้าหน้าที่
ภาควิชาบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
๕๐๐

กองวิเทศ

๑,๐๐๐

สานักการกีฬา

๑,๐๐๐

คณะสัตวแพทย์

๖ มกราคม
๒๕๕๘

คณะสัตวแพทย์

๑,๐๐๐

อาคารเสรีไตรรัตน์

๑๓ มกราคม
๒๕๕๘
๑๙ มกราคม
๒๕๕๘

สานักการกีฬา

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐

ห้องสุธรรมอารีกุล

๑๙ และ ๒๖
มกราคม
๒๕๕๘

สถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

๒,๐๐๐

- 50 -

ลาดับ
กิจกรรม/งานโครงการ
ที่
23 งานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจาปี
๒๕๕๘
24 งานโครงการ “Project for Human
resource development throuqh
partnership with Univer sities in a
sean reqion
25 งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗
(สมาชิกกลุ่มภาคีบางเขน ประกอบด้วย
๑๒ สหกรณ์)
26 งานพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Forica
Foods Co.Ltd
27 งาน “วันคล้ายสถาปนาสานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ครอบรอบปีที่ ๓๐”
28 งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗
29
30
๓1
32
33

34

งานพิธีมอบรางวัลงานเกษตรแฟร์
ประจาปี ๒๕๕๘
งานวันคืนสู่เห้ยา(Home Coming Day)
ประจาปี๒๕๕๗-๒๕๕๘
งานการแข่งและมอบรางวัลโดยการ
แข่งขันยิงธนู “เกษตรศาสตร์โอเพ่น” ครั้ง
ที๑่ ๖ ประจาปี๒๕๕๘
งานโครงการนนทรีเกมส์ ๒๕๕๗

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

๒๐ มกราคม
๒๕๕๘
ห้องประชุมกาพลอดุลวิทย์ , ๒๓ มกราคม
หอประชุม ๕, ๖, ๘, ๙
๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์

ห้องประชุมกาพลอดุลวิทย์

ห้องสุธรรมอารีกุล

๒๕ มกราคม
๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒
อาคาร ๕๐ ปี

๒๖ มกราคม
๒๕๕๘

กองวิเทศสัมพันธ์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

อาคารสานักบริการ
คอมพิวเตอร์
ห้องสุธรรมอารีกุล

๒๖ มกราคม
๒๕๕๘
๒๗ มกราคม
๒๕๕๘
๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๒๐-๒๒
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๒๔
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
๒๗
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
สหกรณ์ออมทรัพย์
มก.
กองกลาง

ชมรมยิงธนู

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐

องค์การบริหาร
องค์การนิสิต

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

คณะเกษตร

๑,๐๐๐

๒๘
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
4 มีนาคม
25๕๗

ภาควิชาพืชสวน

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

ห้องประชุมกาพลอดุลวิทย์
และโถงชั้น 1
อาคารพุทธเกษตร
สนามรักบี้
สนามรักบี้

งานประชุมวิชาการนานาชาติ RU-UT
อาคารวชิรานุสรณ์
student symposium.2015 on “The
futureof Sustainable Food and
Faming
งานระดมทุนเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์

๓5

งานมาฆบูชา

อาคารพุทธเกษตร

36

งานประชุมผู้ปกครองและนิสิต ประจาปี
การศึกษา 2557
โครงการ “สัมมนาองค์กรนิสิต 4 วิทยา
เขต”

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

37

กองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
๑,๐๐๐

หอประชุมรวงข้าว
คณะเกษตร

8 มีนาคม
25๕8
27 - 29
มีนาคม
25๕8

ชมรมพุทธศาสน์

ชมรมพุทธศาสน์
ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศา ค่าธรรมเนียม
สตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
องค์การบริหาร
ยกเว้น
องค์การนิสิต
ค่าธรรมเนียม
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ลาดับ
กิจกรรม/งานโครงการ
ที่
38 งานโครงการประกวดความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา เรื่อง
“ภาวะโภชนาการและสุขภาพตามแนว
พระราชดาริฯ”
39 งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
40 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์
“ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ 2558
41 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในรั้ว
นนทรีประจาปี 2558 “สงกรานต์กลาง
กรุง..ลั่นทุ่งบางเขน”
๔2 งานโครงการบริจาคโลหิต เฉลิม
พระชนมายุ 60 พรรษา
43 งานทาบุญอาคารบรรเจิดคติการ
44
45
46
47
48

49
50

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

อาคาร 3
คณะศึกษาศาสตร์

๒7 – 29
มีนาคม
25๕๗

งานบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

ห้องสุธรรมอารีกุล

2 เมษายน
๒๕๕๘

กองกลาง

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

อาคารชูชาติกาภู

9 เมษายน
๒๕๕๘
9 เมษายน
๒๕๕๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

11 เมษายน
๒๕๕๘
18 เมษายน
๒๕๕๘
๒4 เมษายน
๒๕๕๘

องค์การบริหาร
องค์การนิสิต
คณะสังคมศาสตร์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
9๐

คณะเศรษฐศาสตร์

1,000

กองกิจการนิสิต
ภาควิชาพันธุศาสตร์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000

ภาควิชาสัตวบาล

1,000

ศูนย์ความร่วมมือทาง
วิชาการไทยฝรั่งเศส

1,000

สานักงานอธิบดี

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

ถนนจันทรสถิตย์
อาคารระพีสาคริก
อาคารบรรเจิดคติการ

งานแข่งขันตอบปัญหาและนาเสนอ
บทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปริญญา
ตรีประจาปีการศึกษา 2557
งานโครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจาปี
2557
งานประชุมวิชาการโครงการโคโมโซม
เอเชีย ครั้งที่ 5 The 5th Asian
Chromosome
งานแข่งขันเดินวิ่ง สัตวบาล-เกษตรศาสตร์
มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
งานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการผลิต
ยางพาราที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและโอกาสอยู่
รอดของเกษตรกรไทย
งานคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือเนปาล

ห้องสุธรรมอารีกุล

งานต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หอประชุม มก.

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์

หอประชุม มก.

29 เมษายน
2558
29-30
เมษายน
2558
30 เมษายน
2558
30 เมษายน
2558
7 พฤษภาคม
๒๕๕๘
11
พฤษภาคม
๒๕๕๘

กองกลาง

กองกลาง
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ค่าธรรมเนียม
(บาท)
1,000
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ลาดับ
กิจกรรม/งานโครงการ
ที่
51 งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่
20 “เลือกแนวทาง..วางอนาคตที่มก.

สถานที่จัดงาน
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

52

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2558

อาคารปฎิบัติการ5 คณะ
เศรษฐศาสตร์

53

งานประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุมกาพล

54

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์

55

งานแถลงข่าว งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
เกษตรแฟร์ ปี 2558
งานโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง”สภาพ
มหาวิทยาลัย มก. พบประชาคม มก.”
งานประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนา
เด็กและเยาวชนเฉลิม พระเกรียติ ปี
2558
งานประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.

ณ ห้องประชุมกาพล

56
57
58
59
60

ณ ห้องประชุมสุธรรม
ณ ห้องประชุมใหญ่
ห้องสุธรรมอารีกุล

งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
ห้องสุธรรมอารีกุล
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
งานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ครบรอบ 77 ปี
นานาชาติ

61

งานพิธีธรรมบุญเนื่องในวันอาสาฬบูชา
และวันเข้าพรรษา

อาคารพุทธเกษตร

62

งานโครงการบัณฑิตยุคใหม่

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

63

งานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพบ ณ ห้องสุธรรมอารีกุล
ผู้ปกครองประจาปีการศึกษา 2558 ของ
คณะสัตว์แพทย์
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

64

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
1,000

19 - 20
สานักทะเบียนและ
พฤษภาคม
ประมวลผล
๒๕๕๘
24
โครงการเศรษฐศาสตร์
1,000
พฤษภาคม
ประกอบการ
๒๕๕๘
25
กองกลาง
ยกเว้น
พฤษภาคม
ค่าธรรมเนียม
๒๕๕๘
28 - 29
คณะวิทยาศาสตร์
ยกเว้น
พฤษภาคม
ค่าธรรมเนียม
๒๕๕๘
9 มิถุนายน
ประชาสัมพันธ์
1,000
๒๕๕๘
16 มิถุนายน
กองกลาง
ยกเว้น
๒๕๕๘
ค่าธรรมเนียม
29 – 30
คณะศึกษาศาสตร์
ยกเว้น
มิถุนายน
ค่าธรรมเนียม
๒๕๕๘
24
สานักทะเบียนและ
ยกเว้น
กรกฎาคม
ประมวลผล
ค่าธรรมเนียม
๒๕๕๘
28
กองกลาง
ยกเว้น
กรกฎาคม
ค่าธรรมเนียม
๒๕๕๘
29
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,000
กรกฎาคม
๒๕๕๘
30
กองกลาง
ยกเว้น
กรกฎาคม
ค่าธรรมเนียม
๒๕๕๘
4–7
กองกิจการนิสิต
ยกเว้น
สิงหาคม
ค่าธรรมเนียม
๒๕๕๘
5 สิงหาคม คณะเทคนิคสัตว์แพทย์ 1,000 บาท
๒๕๕๘
8 สิงหาคม
๒๕๕๘

คณะเศรษฐศาสตร์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

65
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ลาดับ
กิจกรรม/งานโครงการ
ที่
66 งาน “สีสันพรรณไม้” เทิดไทบรมราชชินี
นาท ครั้งที่ 9
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริ 7 - 13
กิตติ
สิงหาคม
๒๕๕๘
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจาปี
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
13 สิงหาคม
การศึกษา 2558
๒๕๕๘
โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
14 สิงหาคม
KU-KM day ครั้งที่ 2
๒๕๕๘
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการประจาปี อาคารปฏิบัติการคณะ
15 สิงหาคม
การศึกษา 2558
เศรษฐศาสตร์
๒๕๕๘
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการประจาปี อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
15 สิงหาคม
การศึกษา 2558
๒๕๕๘
งาน Bike for mom 2015
16 สิงหาคม
๒๕๕๘
งานโครงการถนนสายอาชีพ ให้แก่
อาคารวิทยบริการ
20-22
ประชาชน
สิงหาคม
๒๕๕๘
งานสัมมนาทางวิชาการ ครูและอาจารย์ ห้องสุธรรมอารีกุล
21 สิงหาคม
ประจาปี 2558
๒๕๕๘
งานปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
22 - 23
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2558
สิงหาคม
2558
งานโครงการประชุมวิชาการเครือข่าย
ห้องสุธรรมอารีกุล
28 สิงหาคม
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง
๒๕๕๘
ประจาปี 2558
งานโครงการ Econ day & Econ night อาคารปฏิบัติการคณะ
29 สิงหาคม
ประจาปี 2558
เศรษฐศาสตร์
2558
งานสัมมนาทางวิชาการ ครูและอาจารย์ ห้องสุธรรมอารีกุล
21 สิงหาคม
ประจาปี 2558
๒๕๕๘
งานปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
22 - 23
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2558
สิงหาคม
2558
งานโครงการประชุมวิชาการเครือข่าย
ห้องสุธรรมอารีกุล
28 สิงหาคม
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง
๒๕๕๘
ประจาปี 2558
งานโครงการ Econ day & Econ night อาคารปฏิบัติการคณะ
29 สิงหาคม
ประจาปี 2558
เศรษฐศาสตร์
2558

หน่วยงานที่ขอ

คณะบริหารธุรกิจ
กองการเจ้าหน้าที่
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
คณะวิศวฯ
กองกลาง
สานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท

โครงการส่งเสริมพิเศษ ยกเว้น
ฯ
ค่าธรรมเนียม
บัณฑิตวิทยาลัย
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ฝ่ายบริการการศึกษา
สานักทะเบียนและ
ประมวลผล
คณะเศรษฐศาสตร์

1,000 บาท

ฝ่ายบริการการศึกษา
สานักทะเบียนและ
ประมวลผล
คณะเศรษฐศาสตร์

1,000 บาท

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
โครงการส่งเสริมพิเศษ ยกเว้น
ฯ
ค่าธรรมเนียม
บัณฑิตวิทยาลัย
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
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ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
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ลาดับ
กิจกรรม/งานโครงการ
ที่
๑ งานโครงการ “สืบสานวันสืบ นาคะ
เสถียร”
๒ งานพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
๓
4
5
6

สถานที่จัดงาน
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

งานประกาศเกรียติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าและเสวนาวิชาการ
ประจาปี 2558
งานโครงการ “kasetsart go open
2015”

ณ ห้องสุธรรมอารีกุล

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาค
ฤดูร้อน ประจาปี 2558
KU Eco ภายใต้นโยบาย Green
University

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ณ ห้องประชุมกาพลอดุล
วิทย์

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

2 กันยายน
๒๕๕๘
10 กันยายน
๒๕๕๘
11 กันยายน
๒๕๕๘

กองกลาง

11-12
กันยายน
๒๕๕๘
16 กันยายน
๒๕๕๘
23 กันยายน
๒๕๕๘

ชมรมพุทธศาสน์
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์
สานักการกีฬา

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ขอความอนุเคราะห์ จานวน 38 งาน มีรายได้ค่าธรรมเนียมตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 29,290 บาท
นอกจากนั้น ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ดังนี้

พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. การดูแลความสะอาดพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ ทาความสะอาดท่อระบายน้าและถนน
ด้านหลังสานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณโดยรอบอาคารจักรพันธ์ฯ บริเวณถนนระพีสาคริก บริเวณถนนชูชาติกาภู
ทาความสะอาดซุ้มประตู มก. บริเวณสวน ๖๐ ปี บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณป้ายรถโดยสาร
สวัสดิการ มก. หน้ากองยานพาหนะฯ บริเวณรอบสระน้าหน้าหอประชุมใหญ่ บริเวณทางเดิน cover way
บริเวณลานจอดรถโรงอาหารกลาง ๑ บริเวณโดยรอบหอประชุม บริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ บริเวณ
ถนนจักรพันธ์ บริเวณถนนจันทร์สถิต บริเวณที่จอดรถกองยานพาหนะฯ บริเวณป้ายรถสวัสดิการตึก ๘ ลาน
หน้าน้าพุพระพิรุณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณรอบอาคารพุทธเกษตร บริเวณลานจอดจักรยานตรงข้ามโรง
อาหารกลาง ๑ บริเวณสวนปาล์มอาวุโส มก. ทาความสะอาดหลังคาทางเดิน cover way
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2. การจัดเก็บขยะ ใบไม้และกิ่งไม้ภายในพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณคอกขยะหลัง
อาคารจอดรถบางเขน บริเวณสวนปาล์ม มก. อาวุโส บริเวณจุดเก็บขยะอาคารชมรมยูโด บริเวณทางเข้าคณะ
ประมง บริ เวณจุดทิ้งขยะด้านหลังธนาคารกรุงศรีฯ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี บริเวณ
ด้านข้างโรงอาหารกลาง ๒ บริเวณด้านหลังสานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณด้านหน้าโครงการหลวง บริเวณด้านข้าง
โครงการหลวงฝั่งร้านดอกไม้แห้ง บริเวณถนนชูชาติกาภู บริเวณด้านหน้าชมรมยูโด

3. การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการโดย
ใช้น้าหมักจุลินทรี EM เก็บวัชพืชน้าและขยะตามคูคลอง และติดตั้งเครื่องตีน้า พื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ดังนี้
 เก็บวัชพืชน้าและขยะตามคูคลอง ได้แก่ คูคลองหลังสวนรวมพรรณไม้ฯ สระบัวข้าง
หอประชุม คูคลองบริเวณหอพักนิสิตหญิง คูคลองด้านหลัง KU Avenue คูคลองตรงข้ามสนามตะกร้อ สระน้า
ด้านข้างอาคารจั กรพัน ธ์เพ็ญศิริ คูคลองด้านข้างสระว่ายน้าจุฬาภรณ์ บริเวณคูคลองด้านหน้าชมรมมุส ลิ ม
บริเวณคูคลองแนวรั้วฝั่งพหลโยธิน คูคลองข้างสนามรักบี้ บริเวณคูคลองด้านหน้าสานักส่งเสริมและฝึกอบรม คู
คลองด้านหน้าสานักหอสมุด คูคลองหลังบ้านคหกรรมศาสตร์

 ใช้น้าหมักบาบัดน้าเสีย ได้แก่ บริเวณร่องท่อระบายน้าด้านข้างกองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ (อาคารเก่า) คูคลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ คูคลองตรงข้ามอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ บริเวณคูคลอง
ด้านหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล คูคลองด้านหน้าสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
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 ติดตั้งและตัดแต่งคอกพืชน้า ได้แก่ ย้ายคอกพืชน้าจากสระน้าสวน ๖๐ ปี ไปยังคู
คลองสวนปาล์ม มก. อาวุโส และคูคลองตรงข้ามตึก ๘ ตัดแต่งคอกอะเมซอนและผักแว่นในสระน้าสวน ๖๐ ปี
ตัดแต่งอะเมซอนในคูคลองข้างสระว่ายน้าจุฬาภรณ์

4. การปรับปรุงพื้นที่ถนน เกาะกลาง และทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยดาเนินการปรับพื้นที่ ซ่อมแซมถนน ทางเดินเท้า และเกาะกลางถนน บริเวณต่าง ๆ ดังนี้
 ซ่อมแซมทางเดินเท้า ปรับพื้นที่ วางตัวหนอน ได้แก่ บริเวณทางเดินเท้าใกล้อาคาร
ทวี ญาณสุคนธ์ (SCL) บริเวณแยกหอพักนิสิตหญิง

5. การบริหารจัดการระบบท่อระบายน้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดาเนินการ
การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้าอุดตัน การขุดลอกท่อ/คูคลอง และทาช่องระบายน้า พื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ดังนี้
 ขุดลอกท่อระบายน้า ได้แก่ บริเวณประตูงามวงศ์วาน ๓ บริเวณสานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการการเกษตร

 ขุดและวางท่อระบายน้าใหม่ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ บริเวณอาคารพุทธเกษตร
วางท่อระบายน้าต่อเชื่อมระหว่างบ่อข้างหอนาฬิกาและอาคารหอประชุม มก.
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 แก้ไขท่อระบายน้าอุดตันและระบายน้าท่วมขัง ได้แก่ บริเวณด้านหน้าสานักการ
กีฬา บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

6. การด าเนิ น การตั ด แต่ ง กิ่ ง ไม้ ต้ น ไม้ และเก็ บ ต้ น ไม้ โ ค่ น ล้ ม บริ เ วณต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ตัดแต่งกิ่งไม้ ได้แก่ บริเวณป้อมยามทางเข้าอาคารที่พักบุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕
หอพักชาย ๑๕ ถึงโรงอาหารกลาง ๑ ตัดแต่งเฟื่องฟ้าและกระดุมทองเกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตัดแต่ง
ซุ้มกาบริเวณประตูงามวงศ์วาน ๑ แยกสถานพยาบาล ด้านหน้า KU Avenue ลานจอดรถหอประชุม มก. และ
สวน ๖๐ ปี ตัดแต่งเฟื่องฟ้าเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ ลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ ด้านหลังสานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ถนนวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ สวนหย่อมด้านข้างโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถนนชูชาติกาภู สวนหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี สวนหย่อม
เกาะหน้าสานักการกีฬา ริมรั้วด้านข้างกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ประตูวิภาวดีรังสิต ถนนระพีสาคริก
ถนนจักรพันธ์ สวนพระพิรุณด้านหลังอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ ตัดแต่งต้นนนทรีบริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ

 ตัดและเก็บต้นไม้โค่นล้มและกิ่งไม้หัก ได้แก่ ตัดต้นไม้ล้มขวางคูคลองบริเวณแนวรั้ว
ฝั่งงามวงศ์วาน ตัดต้นจามจุ รีล้มข้างบ่อหลังอาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ ตัดแต่งต้นหมันที่ล้มบริเวณสวนวรุณาวัน
ตัดต้นมะขามเทศที่โค่นล้มบริเวณสวนปาล์ม อาวุโส มก. ด้านหน้าบัณฑิตวิทยาลัย และตัดต้นหางนกยูงโค่นล้ม
บริเวณด้านหน้า KU Avenue
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 ปลูกต้นไม้แทนที่ต้นไม้โค่นล้ม ได้แก่ บริเวณหอพักนิสิตหญิง

7. การตั ด หญ้ า บริ เ วณต่ า งๆ ได้ แ ก่ อาคารพุ ท ธเกษตร โดยรอบอาคารหอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ สวนปาล์มประตูงามวงศ์
วาน ๓ เกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ สวน ๖๐ ปี อาคารศูนย์เรียนรวม ๒, ๓ และ ๔ ถนนระพีสาคริก
ด้านหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ หน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ, อาคารศูนย์เรียนรวม ๑ และสานักหอสมุด สวน
รวมพรรณไม้ฯ สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สวนหย่อมเกาะกลางหน้าสานักการกีฬา สวนปาล์ม
มก. อาวุโส ทางเดินเท้าทางเข้าคณะประมง สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ทางเดินเท้าลานจอด
รถหน้าอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เกาะกลางถนนด้านหลังอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ทางเดินเท้าด้านหน้าอาคาร
จอดรถวิภาวดีรังสิต

8. การดูแล รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ บริเวณต่างๆ
 รดน้าต้นไม้ ได้แก่ บริเวณด้านข้างคณะสังคมศาสตร์ ริมทางเดินเท้าและริมถนน
ด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ บริเวณเกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณและประตูพหลโยธิน

 พรวนดินใส่ปุ๋ย ได้แก่ พรวนดินเฟื่องฟ้าเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ พรวนดินใส่ปุ๋ย
ปาล์มเชอรี่เกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ
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 ปู หญ้ า ได้ แก่ บริเวณต้ นนนทรี ทรงปลู กด้ านหน้า อาคารหอประชุม หาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์

 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ขนย้ายปุ๋ยหมักจากหลังสานักพิพิธไปเรือน
เพาะชาซอยพหลโยธิน ๔๕ เคลื่อนย้ายถังซีเมนต์เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารจอดรถวิภาวดี ชั้น ๖ ขน
ย้ายต้นไม้จากอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น ๖ ไปยังเรือนเพาะชาซอยพหลโยธิน ๔๕

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารและสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและ
พื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง 291,988 บาท ประกอบด้วย
ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ตั้งแต่บริเวณแยกสนามฮอกกี้ ถึง แยกสานักการกีฬา
และแยกคณะสังคมศาสตร์ ถึงแยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี และประตูงามวงค์วาน 2 ถึงบริเวณแยกคหกรรมศาสตร์ ซ่อม
ไฟฟ้าดับตั้งแต่แยกบริเวณประตูงามวงค์วาน 1 ซ่อมตู้เครื่องสารองไฟ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าดับบริเวณป้ายรถเมล์หน้าหอพักหญิง ตรวจสอบไฟฟ้าดับห้องน้าชั้น 3 อาคาร ศูนย์เรียนรวม 3 ติดตั้ง
ไฟฟ้าเพิ่มเติม และเปิดไฟส่องสว่างในอาคาร กองกลาง ซ่อม control baker ตู้ cap bark อาคารศูนย์เรียน
รวม 4 ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลท์ 400 วัตต์ พร้อมตู้ควบคุมเวลา เปิด-ปิด บ่อน้าข้างอาคารระพีสาคริก ตรวจสอบ
และซ่อมไฟแสงสว่างถนนบริเวณรอบโรงละคร สานักพิพิธภัณฑ์ฯ
ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง บริเวณสวนหย่อมประตูงามวงศ์ วาน 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากแยกกองยานพาหนะฯ ถึงแยกหอหญิง
ซ่อมสวิทซ์ เปิด – ปิด ไฟฟ้า อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมไฟแสงสว่างแยก โรงเรียนสาธิตประถม ถึงภาควิชา
เพาะเลี้ยง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ชมรมรวมดาวกระจุยตรงบริเวณป้ายรถเมล์ ย้ายจุดพ่วงกระแสไฟฟ้า
ส านั กพิพิ ธ ภั ณฑ์ฯ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า ของภาควิช ากีฏ วิท ยา คณะเกษตร ตรวจสอบไฟฟ้ าขัด ข้อ ง
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเอียงบริเวณด้านข้างโครงการหลวง ประสานงานให้การไฟฟ้า
นครหลวงมาดาเนินการ
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ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ซ่อมเครื่องเติมอากาศ บริเวณคูน้าด้านหลัง
ลานจอดรถอาคารงามวงศ์วาน และด้านหลั งธนาคารออมสิน ซ่อมไฟช๊อตที่รองไฟในห้ องคอนโทลน์ไฟฟ้า
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมหลอดไฟฟ้าดับ บริเวณห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ซ่อม
ไฟฟ้าดับ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบไฟแสงสว่างทางเข้าโรงละคร และซ่อมแซมสายเมนช๊อต ตรวจสอบ
และแก้ไขตู้ควบคุมเปิด – ปิด เครื่องเติมอากาศ บ่อน้าข้างหอประชุม ตรวจสอบและแก้ไข เครื่องสูบน้าข้าง
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้า อาคารกีฏวิทยา คณะเกษตร ตรวจสอบและแก้ไข
ไฟฟ้าแสงสว่าง สวนหย่อมประตูงามวงค์วาน 3 และประตูวิภาวดีรังสิต

 ติดตั้งเพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมแสงจันทร์ 250 วัตต์ บริเวณถนนจันทรสถิตย์ (บริเวณ
ทางโค้งสานักพิพิธภัณฑ์ฯ) ติดตั้งเพิ่มเติมไฟแสงสว่างโคมกรงนก บริเวณทางเดิน ตรงข้ามอาคารร้านพันธุ์ไม้
ตรวจสอบและซ่อมแซมปั้มน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างแยกหอหญิง ถึงแยก
สระว่ายน้า ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างหลังหอประชุมใหญ่ ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
ถนนชูชาติกาภู ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนระพีสาคริก ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง
ประตูพหลโยธิน ตรวจสอบและแก้ไขไฟแสงสว่างถนนด้านหน้ากองยานพาหนะฯ (ติดตั้งไฟกรงนก) ตรวจสอบ
และแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารศูนย์เรียนรวม
2 และศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างถนนหน้าอาคารศูนย์กิจกรรม ตรวจสอบและแก้ไข
ไฟแสงสว่าง ทางเดินหลังอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ตรวจสอบและแก้ไขไฟแสงสว่างถนนวิโรจน์ฯ ตรวจสอบและ
แก้ไขไฟแสงสว่างทางเดินหลังอาคารจักรพันธ์ฯ ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลท์ 400 วัตต์ ตรวจสอบและแก้ไขไฟแสง
สว่างถนนจันทรสถิตย์ ตรวจสอบและแก้ไขไฟแสงสว่าง เส้นทางเดินรถจักรยานถนนชูชาติกาภู ตรวจสอบและ
แก้ไขไฟแสงสว่างบริเวณ ศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมไฟสปอร์ตไล์ทไม่ติดบริเวณแยกคณะเกษตร ตรวจสอบปั๊มน้า
บัณฑิตวิทยาลัย ซ่อมไฟฟ้ากระพริบ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจสอบไฟฟ้าดับบริเวณ อาคารศูนย์เรียนรวม
4 ประสานงานคระสงคมศาสตร์ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
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 ตรวจสอบไฟแสงสว่างถนนจันทรสถิตย์ และถนนด้านหน้าประตูวิภาวดีฯ ซ่อมไฟแสงสว่าง
ถนนจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ถนนบริเวณแยกประตู1 ถึงบริเวณหอประชุม มก. ตรวจสอบ
และซ่อมไฟแสงสว่างรอบศาลาหกเหลี่ยม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และไฟแสงสว่างกรงนกแยกประตู1 ถึง
บริเวณหอประชุมใหญ่ มก. ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณซุ้มประตู งามวงค์วาน 1 ,2,3 และบริเวณประตู
พหลโยธิน ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารหอประวัติ ตรวจสอบและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บริเวณทางเดินหอหญิง
ถึง อาคารสวัสดิการ มก. ซอยพหลโยธิน 45 ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างหลอด 150 วัตต์ จานวน 15 ชุด บริเวณ
ถนนทวีศักดิ์ฯ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างโคมกรงนก พร้อมหลอดประหยัดไฟ 23 วัตต์ บริเวณทางเดินหน้าอาคาร
สวัสดิการ มก. ถึงบริเวณหน้าอาคารสวัสดิการกรมวิชาการเกษตร

 ตรวจสอบซ่อมตู้ควบคุมเครื่องเติมอากาศ เข้าบ่ อน้าบริเวณด้านหน้า อาคารศูนย์เรียนรวม
1 และบริเวณบ่อน้าข้างหอประชุม มก. ซ่อมไฟแสงสว่างถนนจันทรสถิตย์ ถนนสุวรรณ ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ
ถนนบริเวณแยกประตูงามวงค์ 1 แยกหอประชุมใหญ่ ถนนหน้าประตูวิภาวดีรังสิต ซ่อมไฟแสงสว่างเส้นทาง
เดิน รถจั ก รยาน บริ เ วณถนนชูช าติ กาภู เปลี่ ย นหลอดประหยัด ไฟฟ้า ตรวจสอบซ่อ มแซมไฟฟ้า แสงสว่า ง
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ บริเวณถนนจันทร์สถิตย์ (ด้านหน้าคณะอุตสาหกรรม ด้านหน้าบริษัท ซีพีออลล์
จากัด มหาชน ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม) ปรับปรุงสายไฟบริเวณประตูวิภาวดี ปรับปรุงสายไฟปั๊มน้าสะพานข้ามประตู
เล็กข้างธนาคารออมสิน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศาลาหกเหลี่ยม บริเวณศาลาผู้พักผู้โดยสารรถ
สวัสดิการ มก. ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่จอดรถข้างหอประชุมใหญ่ ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนไพฑูรอิงคสุวรรณ ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุธรรมอารีกุล

ตรวจสอบและประสานงาน กับ งานรักษาความปลอดภัย กรณีไฟฟ้าช๊อต ประสานงานกับ
องค์การบริหารองค์การนิสิต ขอใช้พื้นที่และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานลอยกระทงประจาปี 2557 ซ่อมไฟ
สปอร์ตไลท์
บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประสานงานกับคณะเศรษฐศาสตร์ขอย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า
ตรวจสอบซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณอาคารกอง
ยานพาหนะฯ ด้านทิศเหนือ โรงจอดรถ ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัย กรณีรถชนเสาไฟแสงจันทร์
ล้ม ซ่อมโคมดาวน์ไลท์อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตรวจสอบไฟดับ อาคาร ศร. 3 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับบริเวณ
ทางเดิน ชั้น 3 จานวน 2 หลอด อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม
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ประสานงานกับบริษัทบุญนาโชค กรณีขอยกเลิกการดับไฟฟ้าบริเวณหอพักนิสิตหญิง
ซ่อมไฟฟ้าดับบริเวณประตูวิภาวดีฯ ซ่อมกล่องปิด -เปิดไฟช๊อตป้อมยามประตูวิภาวดีฯ ซ่อมไฟสปอตร์ไลท์ไม่
สว่างบริเวณทางแยก ศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมสวิทซ์เปิด-ปิดไฟไม่ติดห้อง 402 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
ประสานงานกองกลางจัดสถานที่งานขอบคุณบุคลากร ประจาปี 2557 ซ่อมไฟฟ้าช๊อตที่ป้ายรถเมล์สวั สดิการ
ซ่อมสายไฟแสดงจอ KU Smart Bus ชารุด ซ่อมแซมเบรกเกอร์ อาคารพุทธเกษตร
ประสานงาน บริษัทแคนดูฯ ขอใช้ไฟฟ้าสาหรับก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไม่ติด 2 จุด บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าอาคารวิภาวดีฯ ซ่อมลาโพงชารุด อาคารศูนย์เรียนรวม 4
ซ่อมสาย ROB ชารุด อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ดูแลผู้รับเหมาในการเดินสายไฟ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ประสานงานการไฟฟ้านครหลวงกรณีติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับอาคารหอพักนิสิตหลังที่ 7
ซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมสวิทซ์ไฟชารุด สานักพิพิธภัณฑ์ฯ เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า ชมรมสมาธิเพื่อสุขภาพชีวิต
ประสานงานรักษาความปลอดภัย กรณี ไฟฟ้าดับถนนวิโรจน์ฯ ซ่อมระบบตรวจรับสัญญาณไฟอาคาร อาคาร
ศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมไฟฟ้าดับบริเวณแนวต้นสน ประสานงานกับกองกิจการนิสิต กรณีขอติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างเพิ่มเติม ประสานงานคณะศึกษาศาสตร์ ขอใช้บ ริเวณใต้อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ซ่อมเครื่องสูบน้า DP3 ซ่อมปั้มน้าห้องน้าสูบน้าไม่ขึ้น อาคารหอประชุม ซ่อมเครื่อง
ตีน้าแผงคอนโทลน์ไฟเครื่องตีน้าบริเวณสานักส่งเสริมและฝึกอบรม ซ่อมเครื่องตีอากาศศูนย์เรียนรวม 4
2. ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า ง บริ เ วณแยกกรมวิ ช าการเกษตร ถึ ง หอพั ก หญิ ง ซอย
พหลโยธิน 45 ใช้ปรับงบกลาง มก.เป็นเงิน 227,191 บาท ประกอบด้วย
 ตรวจสอบและด าเนิ นการติดตั้ งโคมไฟแสงสว่า งหลอด 65 วัตต์ 20 ชุด บริ เวณ
ทางเดินหอหญิง ถึงอาคารสวัสดิการ มก. ซอยพหลโยธิน 45 ติดตั้ งโคมไฟแสงสว่างหลอด 150 วัตต์ จานวน
15 ชุด บริ เวณถนนทวีศักดิ์ฯ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างโคมกรงนก พร้อมหลอดประหยัดไฟ 23 วัตต์ 13 ชุด
บริเวณทางเดินหน้าอาคารสวัสดิการ มก. ถึงบริเวณหน้าอาคารสวัสดิการกรมวิชาการเกษตร
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 ปรับปรุงสายไฟบริเวณประตูวิภาวดีรังสิต

3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณรอบอาคารหอประชุม มก. ใช้ปรับงบกลาง มก.เป็นเงิน
58,599 บาท ประกอบด้วย
 ดาเนินการติดตั้งโคมไฟแสงจันทร์ 150 วัตต์ 12 ชุด (โคม,กิ่ง และปะกับ ) ถนนด้านหลัง
หอประชุม มก. เดินสายเมนไฟฟ้า ขนาด T.H.W 1x6 ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลท์ 400 วัตต์ 3 ชุด บริเวณวงกลม
ด้านหลังหอประชุม มก. ติดตั้งตู้เปิด – ปิด ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ชุด

4. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
 ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 53,904 บาท ประกอบด้วย ซ่อมระบบประปาน้ารั่วซึมในถังชั กโครก โรงละครสานักพิพิธภัณฑ์ฯ
ซ่อมห้องน้าชายชั้นล่างตัน อาคารกาพลอดุลวิทย์ ซ่อมห้องน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ประสานงานกับ บริษัท
ณรงค์ศักดิ์ มารีกัน แอนด์ซั่น กรณีขอใช้น้าประปาในการก่อสร้าง ซ่อมท่อประปาแตกท่อเสียบหัวสปริงเกอร์แตก
ซ่อมท่อเมนน้าประปารั่วส่วนกลาง เปลี่ยนปั๊มสูบน้ารดน้าต้นไม้ สนามหญ้า ซ่อมแซมหลังคาปั้มน้า DP 2
ตรวจสอบระบบท่อน้าพุหน้าหอประชุมปรับปรุงสะพานไม้ 2 จุด สวน 60 ปี โรงสูบน้า ด้านหลังหอพักหญิง
ทาสีกันรั่วซึม ทาความสะอาด แก้ไขท่อระบายน้า ทาสีซ่อมแซมซุ้มประตูทรงพระเจริญ และกรอบรูปพระฉายา
ลักษณ์ พร้อมติดตั้ง ประตูวิภาวดีรังสิต ซ่อมห้องน้าชารุดอาคารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซ่อมระบบ
ประปาบ่อพักน้ารั่ว อาคารสานักพิพิธภัณฑ์ฯ ซ่อมห้องน้าด้านหลังหอประชุม มก.
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 ซ่อมก๊อกน้างานสวนฯ ซ่อมปั้มน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ซ่อมท่อน้าประปาชารุด
บริเวณทางแยกประตูงามวงศ์วาน 2 ซ่อมห้องน้าก๊อกอ่างล้างมือห้องน้าหญิง ชั้น 4 ชารุด ติดตั้งระบบ ระปา
เพื่อใช้ล้างทาความสะอาดจุดทิ้งขยะ งานสวนฯ ประสานงาน บริษัทแคนดูฯ ขอใช้น้าประปาสาหรับก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ประสานงานกับกองกิจการนิสิตกรณีขอใช้น้าประปา ตรวจสอบซ่อมแซม
ห้องน้า สานักพิพิธภัณฑ์ฯ ทาการรื้อหลังคาที่พักผู้โดยสารรอมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซ่อมแซมประตูงานบริหาร
กลุ่มงานอาคารพิเศษ ตรวจสอบลูกลอยถังพักน้าไม่ตัด อาคารนานาชาติ ย้ายแนวท่อน้าประปา ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร ต่อท่อจุดเติมน้า หน้าอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ซ่อมโถชักโครกรั่วซึม ห้องรับรอง อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ
 ตรวจสอบลูกลอยถังพักน้าไม่ตัด อาคารนานาชาติ ย้ายแนวท่อน้าประปา ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร ซ่อมห้องน้า อาคารหอชุมใหญ่ เปลี่ยนปั้มน้า อาคารสานักพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจสอบปั๊มน้าบัณฑิต
วิทยาลัย ซ่อมวาลฺ์วน้าห้อง vip อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมปั๊มน้า สหกรณ์ออมทรัพย์ เปลี่ยนปั๊มน้า สวน
เฟื่องฟ้าซอย พหลโยธิน 45 จัดระเบียบสายโทรศัพท์แยกคณะประมงน้าจืด น้ารั่วซึมผนั ง ห้องน้าอาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมห้องน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เจาะรูระบายน้าหน้าอาคารวิทยบริการ และหน้าสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ซ่อมท่อน้าประปารั่ว อาคารหอประชุม มก.

 ตรวจสอบการปิดแนวท่อประปา ที่ไม่ได้ใช้งานอาคารหอพักนิสิตหลังที่ 7 ตรวจสอบย้าย
แนวท่อน้าประปาหัวดับเพลิง บริเวณหน้าหอพักหญิง ตรวจสอบน้าประปาไม่ไหล บริเวณสนามกีฬา (กับการ
ประปานครหลวง) ซ่อมท่อเมนน้าประปารั่ว (8”) บริเวณหลังคณะมนุษยศาสตร์ ซ่อมปั๊มสูบน้ารดน้าต้นไม้สูบ
น้าไม่ขึ้น (เปลี่ยนฟุตวาล์ว) สวนประตู 3 และอาคารพุทธเกษตร ซ่อมเครื่องสุขภั ณฑ์ ท่อน้าทิ้งอุดตันอาคาร
ส่วนกลางซ่อมห้องน้าหอประชุม กดน้าไม่ลง บริเวณฝั่งลานจอดซ่อมหลังคาโรงจอดรถรั่วและพื้นชารุด ซ่อมปั๊ม
น้าสูบน้าไม่ขึ้น บริเวณสวนประตู 3 ซ่อมชักโครกอุดตัน อาคารจอดรถบางเขน เปลี่ยนลูกลอยถังพักน้า อาคาร
จักรพัน ธ์เพ็ญศิริ เปลี่ย นก๊อกอ่างล้ างมือ ห้ องน้าชาย ชั้น 5 อาคารจอดวิภ าวดีฯ ตรวจสอบท่อน้าประปา
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรซ่อมท่อน้าประปารั่ว บริเวณลานจอดรถ อาคารหอประชุม มก.ซ่อมท่อน้าประปา
รั่ว บริเวณด้านหน้าโครงการหลวงตรวจสอบปั๊มน้ารั่ว สานักพิพิธภัณฑ์ฯ

 เปลี่ยนช๊าพอ่างล้างหน้า งานรักษาความปลอดภัย ซ่อมแซมก๊อกน้า อาคารจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ ซ่อมห้องน้า ชาย – หญิง ตันกดน้าไม่ลง อาคารหอประชุม ซ่อมท่อเสียบหัวสปริงเกอร์หัก งานสวนฯ
ซ่อมหัวกะโหลกปั้มน้าลูกยางหลุด อาคารพุทธเกษตร ซ่อมปั้มน้าไม่ไหล งานสวนฯ ซ่อมก๊อกน้าชารุด อาคาร
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จอดรถวิภาวดีรังสิต ซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตัน กองยานพาหนะฯ เปลี่ยนสายน้าดี ตู้ น้าเย็น ป้อมยามหน้ากอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซ่อมโถปัสสาวะน้าไหลไม่หยุด งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบท่อประปา
รั่ว ประสานงานแจ้งการประปานครหลวง
 ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้แตกบริเวณลานจอดรถ หอประชุม มก. ซ่อมท่อน้าประปารั่ว ชั้น 5
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ตรวจสอบปั๊มน้าอาคารจอดวิภาวดีรังสิต ซ่อมท่อน้าประปารั่ว หอประชุม มก.
เหล็กขนาด 3 นิ้ว เปลี่ยนท่อน้าประปา อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมหลังคาอาคารโรงละคร ซ่อมหลังคา
บริเวณห้องประทับโรงละคร สานักพิพิธภัณฑ์ฯ ซ่อมสะพานคนข้าม บริเวณประตูเล็กข้างหอประชุมใหญ่ ซ่อม
หลังคาบริเวณ ชั้น 6 หลุด งานสวนฯ ซ่อมสะพานไม้ข้ามสระน้าบริเวณสวน 60 ปี ตรงข้ามกับสนามฮอกกี้
และหอพักชายที่ 14 ประสานงานกับงานสวนฯ ซ่อมสะพานไม้ชารุด ซ่อมกุญแจโต๊ะทางานชารุด 3 จุด งาน
อาคารสถานที่ ซ่อมฝ้าเพดานชารุดงานสวนฯ ซ่อมประตูห้องช่างโทรศัพท์ ซ่อมหลังคาห้องน้าด้านหลังอาคาร
หอประชุม ซ่อมทางขึ้น – ลง หอพักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมแซมแผงกั้นจราจร รวม 17 แผง ซ่อม
ประตูเปิด - ปิด ถนนโรจน์อิ่มพิทักษ์

 ทาสีที่พักผู้โดยสารรถสวัสดิการบริเวณศาลาหกเหลี่ยม รื้อถอนป้อมร้างข้างธนาคารออม
สิน ทาสีรอบรั้วบริเวณศาลาหกเหลี่ยม ปรับปรุงสายไฟปั๊มน้าสะพานข้ามประตูเล็กข้างธนาคารออมสิน ทาสีโรง
เสาโรงจดรถจักรยานยนต์ จักรยานฝั่งพหลโยธิน ปรับปรุงสะพานข้ามประตูเล็กข้างธนาคารออมสิน

 ติดตั้งโทรศัพท์หอพัก ซอยพหลโยธิน 45 กองกิจการนิสิต ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 1344
ภาควิชาสัตวบาล ซ่อมโทรศัพท์กองกิจการนิสิต ซ่อมโทรศัพท์ หมายเลข 1926 ตึกพักชายที่ 13 ซ่อม
ระบบสายโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1406 ชั้น 1 อาคารโชติรักติประกร ภาควิชาวนศาสตร์ ประสานงานกับ
บริษัทบุญนาโชคพัฒนา ขอย้ายตู้โทรศัพท์บริเวณหน้าหอพักหญิง ตรวจสอบศูนย์ผลิตภัณฑ์นมขอเพิ่มหมายเลข
โทรศัพท์ภายในเพิ่ม ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พัฒนาสังคม
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 ซ่อมโทรศัพท์ หมายเลข 2100 งานบารุงรักษาอาคารกิ จการนิสิต ตรวจสอบการติด
สัญญาณ WIFI TOT พร้อมเบอร์ ของร้าน SALUTEKOFA ประสานงานกับกองกิจการนิสิตขอยกเลิกโทรศัพท์
11 หมายเลข ประสานงานกับบริษัทณรงค์ศักดิ์ฯ ขอย้ายตู้โทรศัพท์ จานวน 3 ตู้ ซ่อมโทรศัพท์กองกิจกรานิสิต
ประสานงานกับสานักคอมฯ ให้บริษัทเข้าเดินสายใยแก้วนาแสง ซ่อมโทรศัพท์ 1283 กองกิจการนิสิต ติดตั้ง
โทรศั พ ท์ 1 หมายเลข งานอาคารฯ ซ่ อ มโทรศั พ ท์ ห มายเลข 1327 ภาควิ ช าพื ช ไร่ น า คณะเกษตร
ประสานงานบริหารกลุ่มฯ ขอความอนุเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองห้องควบคุมระบบ ชั้น1 อาคาร
จอดรถวิภาวดีฯ ประสานงานสานักงานทรัพย์สินขอติดตั้งโทรศัพท์อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอย 45 หลังที่2
ซ่อมโทรศัพท์สายภายใน โรงเรียนสาธิตฯ ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในอาคารบริการเรียนรู้กองกิจการนิสิต

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ของอาคารส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 45,981 บาท ประกอบด้วย
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมโถปัสสาวะอุดตัน ห้องน้าชาย ชั้น 3 ซ่อมตู้น้าเย็นชารุด
บริเวณชั้น 3 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 332 ซ่อมชักโครกอุดตัน ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องชุมสายโทรศัพท์
ซ่อมเครื่องกรองน้า ซ่อมท่อน้าประปารั่วในผนังห้องน้า ซ่อมถังเก็บน้าชักโครกหักเอียง ซ่อมบอร์ดหน้าห้อง
เจ้าหน้าที่ชารุด ซ่อมเคาน์เตอร์ภายในห้องเรียน ซ่อมเพดาน ซ่อมชักโครกกดน้าไม่ลง ซ่อมฝาเปิด -ปิด น้าถัง
ชักโครกเสื่อมสภาพ ซ่อมถังชักโครกอุดตันซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตัน ซ่อมก๊อกน้าชารุด ห้องน้าหญิงชั้น 2
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมฝาปิดถังน้าบนดาดฟ้าอาคาร ซ่อมท่อน้าไหลไม่หยุดซ่อม
ท่อเมนน้าประปาส่วนกลาง และอาคารวิจัยและพัฒนา ซ่อมแซมห้องน้าอุดตัน เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้า ซ่อม
สวิทซ์ เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ ซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตันชักโครกกดน้าไม่ลง ซ่อมโทรศัพท์ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น
2 ซ่อมโถส้วม สายชาระมีน้าไหลตลอดเวลา ซ่อมเปลี่ยนลูกบิดห้องน้าชาย
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อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมโถนั่งชักโครก ซ่อมห้องน้า ซ่อมท่อประปารั่วจาก ชั้น 3
ซ่อมแซมห้องน้าอุดตัน - เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้า เปลี่ยนชักโครก ซ่อมฝ้าอาคาร ซ่อมกระเบื้องห้องน้า ซ่อมที่
จับประตูห้องเรียนชารุ ด ซ่อมม่านห้องเรียน 205 หลุด ซ่อมก่ออิฐบ่อพักน้าห้องปั้มน้าชั้นล่าง ซ่อม
เครื่องปรับอากาศห้อง 101 ซ่อมพัดลมไม่หมุน ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมประตู เปิด - ปิดอาคารเรียนฉีก
ขาดบริเวณตะแกรง ทาฝาปิดบ่อพักน้า ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 301/2 ซ่อมกระเบื้องห้องน้าชาย ชั้น 3
ซ่อมเครื่องกรองน้ารั่ว ซ่อมเครื่องกรองน้ารั่ว ซ่อมท่อน้าทิ้ง ซ่อมกรจกห้องน้าแตก ซ่อมห้องน้าอ่างล้างมือห้องพัก
อาจารย์เปลี่ยนฝารองนั่ง ห้องน้า ญ ชั้น 2เปลี่ยนโถชักโครก ซ่อมผ้าม่านห้องเรียนห้อง 205 ซ่อมอ่างล้างมือ
ซ่อมม่านห้องเรียน ห้อง 404 หลุด
อาคารศูน ย์ เรี ย นรวม 4 ซ่อมห้ องน้า ชั้น 4 ซ่อมก๊อกน้าอ่างล้ างหน้า และโถปัส สาวะ
ห้องน้าชาย ชั้น 1 ซ่อมแซมห้องน้าอุดตัน - เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้า ซ่อมประตูสวิงคู่ ชั้น 1 - 3 ซ่อมท่อประปา
รั่ว ซ่อมผนังห้องลิฟท์แตกร้าว ซ่อมเก้าอี้ห้องเรียน ประตูห้องเรียน ซ่อมก่ออิฐ และทาฝาปิดบ่อพักน้าห้องปั้ม
น้า ติดตั้ง โช๊คประตูหนีไฟ และระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และตู้ทาน้าร้อน – น้าเย็น
ซ่อมห้องน้าชารุด ซ่อมฝ้าเพดานห้องพักอาจารย์ ห้อง 213 – 214 ต่อท่อน้าทิ้งปัสสาวะใหม่ เทปูนปรับพื้น
หลังจากซ่อมท่อน้าประปา ซ่อมนาฬิกาห้องเรียนชารุด ซ่อมโต๊ะนั่งชั้นล่างชารุด ซ่อมห้องน้าเปลี่ยนอ่างล้างมือ
ห้องน้าอาจารย์ โถส้วมห้องน้าชาย และอุปกรณ์ห้องน้าชารุดซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตัน เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้า

อาคารหอประชุม มก. ซ่อมขอบปูนท่อน้าพุ เทปูนยึดท่อ สระน้าหน้าหอประชุม ซ่อม
กระเบื้องหลังคา หอประชุม มก.
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมประตูและผนังห้องน้า
อาคารพุทธเกษตร ซ่อมเครื่องทา น้าร้อน -น้าเย็น ติดตั้งปั้มน้า
อาคารศาลาหกเหลี่ยม เชื่อมขาเต้นท์หักบริเวณจุดรับ –ส่งผู้โดยสาร ซ่อมประตูเข้า – ออก
ชารุด และทาสีรอบ ๆ อาคาร
อาคารชมรมพุทธศาสน์ ซ่อมเครื่องทา น้าร้อน – น้าเย็น

4. งานของหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอ
ความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 32,500 บาท ประกอบด้วย
ดาเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้
ส่วนกลาง เป็นเงิน 141,432 บาท ประกอบด้วย ให้ความอนุเคราะห์ จัดสถานที่ชมรมวงดนตรีรวมดาว
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กระจุย จัดสถานที่งานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์อุป กรณ์
ประกอบเวที กองกิ จ การนิ สิ ต จั ด สถานที่ ง านจั ด นิ ท รรศการเกษตรศิ ล ป์ 72 ปี กองกลาง ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์เกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ให้ความอนุเคราะห์ติดป้ายบอกทาง คณะเกษตร ติดป้ายบอก
ทางบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1-3 ประตูวิภาวดีรังสิต และประตูพหลโยธิน สถาบันขงจื้อ ติดแผ่นป้ายชี้ทาง
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แค้มป์ ให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่สานักการกีฬา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 ม.
งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ติดตั้งธงคณะ
36 ต้น ติด backdrop " โครงการปัจฉิมนิเทศ" ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี จัดทาเวทีพร้อมฉาก
และเขียนป้ายโฟม "งานคืนสู่เหย้าชมรมกีฬามวยฯ" เขียนป้ายผ้า "งานคืนสู่เหย้าชมรมกีฬามวยฯ" ขนาด 7
เมตร ซ่อมราวสะพาน เขียนป้ายข้อความโฟม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองยานพาหนะฯ เขียนป้าย
ข้อความโฟม "วันปิดกิจกรรมนิสิตฯ" เขียนป้ายข้อความโฟม "เทคนิคการผลิตยางฯ" ห้องกาพล อดุลย์วิทย์
จัดทาป้ายบอกทางไปหอประชุม งาน “การแข่งขันเดิน – วิ่ง สัตวบาล – เกษตรศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
ประจาปี 2558” ทาฉากหลังและจับผ้าระบาย ติดป้ายบอกทางไปยังอาคารวชิราณุสรณ์

 จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันเดิน – วิ่ง มาราธอนครั้งที่ 1 ปี 58 จัดสถานที่ ประดับธง ให้
ความอนุ เ คราะห์ พื้ น เวที พ ร้ อ มขาตั้ ง ชมรมดนตรี ไ ทย ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์ยืมก้านธง และที่วางธง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เขียนป้ายบอกทาง และติดตั้งทางไปคณะ
วิทยาศาสตร์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 18 เมตร และจัดทาป้ายบอกทาง“งานวันราลึกพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ลพระอัฐ มรามาธิ บดิน ทรทรงหว่า นข้า ว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่ อวัน ที่ 5
มิถุนายน 2489” จับผ้าระบายและประดับธงรอบบริเวณอาคารพุทธเกษตร เนื่องในวันวิสาขบูชา จัดสถานที่
งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ผูกผ้า ด้านหน้าอาคารสานักพิพิธภัณฑ์ฯ
ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และจัดพื้นเวที ประสานงานกับบริษัท ทรูฯ ขอย้ายตู้โทรศัพท์ จานวน 2 ตู้ บริเวณ
ร้านสหกรณ์ มก. ประสานงานกับ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จากัด ขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ WIFI ใน
เครื อข่ายระบบ DTAC ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ภ ายในและภายนอก ศูนย์ศึกษาและพัฒ นาการจัด
การศึกษาพิเศษ คุณพุ่ม คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ภายในอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์สายใน อาคาร KU AVENUE จับผ้าระบายและประดับธงรอบบริเวณอาคารพุทธ
เกษตร เนื่องในวันวิสาขบูชา จัดทาป้ายข้อความงานวันราลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน ขึ้นซุ้มประตูเข้างานเพื่อนพึ่ง
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(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจาปี 2558 บริเวณ ประตูใหญ่และประตู 1 ประดับธงเส้นทางเสด็จงานวันข้าวและ
ชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2558 กรมการข้าว

ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลขภายใน 1596 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ซ่อม
โทรศั พ ท์ภ ายใน หมายเลข 1085 คณะเกษตร ตรวจสอบจั ดระบบโทรศั พ ท์ ภ ายใน อาคารวิท ยพั ฒ นา
สานักงานทรัพย์สิน ตรวจสอบสายโทรศัพท์ภายใน 1130 ,1261 โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ตรวจสอบซ่อม
โทรศัพท์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ซ่อมเครื่องปรับอากาศชารุด งานบริหารฯ ตรวจสอบซ่อม
โทรศัพท์ภายใน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะประมง ตรวจสอบซ่อมโทรศัพท์สานักงาน ศูนย์การศึกษา
นานาชาติ จัดสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จับผ้าระบาย และประดับธงชาติ ตรวจสอบและดาเนินการเชื่อมต่อ
สายโทรศัพท์ภายใน คณะศึ กษาศาสตร์ จัดสถานที่เวที และไม้ประดับ สานักการกีฬา ประสานงานกับสานัก
บริการคอมพิวเตอร์ กรณีเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย สาหรับให้บริการ AISและKU WIN WIFI
อาคารจอดรถวิภาวดีฯ

 จับผ้าระบาย ติดตั้งข้อความโฟม งานพิธีมอบทุนเรียนดี สอ.มก. ติด ตั้งป้าย bike for
mom บริเวณประตูงามวงค์วาน 2 ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ย้ายป้าย
bike for mom จากหน้าหอประชุม มก. มาติดตั้ง ทางแยกคณะประมง ติดป้ายโฟม "ปฐมนิเทศนิสิต คณะ
บริหารธุรกิจ อาคารจักรพันธ์ฯ จัดทาเวทีพร้อมฉากหลัง และป้ ายโฟม "งานเลี้ยงขอบคุณฯ" ท่านรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์วงศ์ บริเวณอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ปูพรมลาดพระบาท บริเวณ
อาคารหอประชุมใหญ่ มก. ปรับปรุงตัวหนอนทางเดินและฉาบปูนลอยต่อ ทางเดินเชื่อมโยงสะพาน ทาความ
สะอาดเสา และทาสีโคนเสา 62 จุด บริเวณศาลาที่จอดจักรยาน ข้างประตูพหลโยธิน ทาสีเสาที่จอดจักรยาน,
ทาสีที่พักผู้โดยสารศาลาหกเหลี่ยม ทาสีราวสะพานปรับพื้นปูตัวหนอนจากสะพานหกเหลี่ยมถึงประตูทางออก
ข้าง ธนาคารออมสิน
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 ติดตั้งป้ายบอกทางงาน"สัมมนาครูแนะแนว" งานแถลงข่าว โครงการแบรนด์ฯ ณ ห้อง
ประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทาความสะอาด และแก้ไขน้าฝนไหลออกตรงลอยต่อ ทาให้เกิด
คราบน้าฝนสีขาว บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 , 2 , 3 ซ่อมแซมทาเบาะที่นั่ง ที่ศาลาหกเหลี่ยม ทาสีรั้วรอบ
อาคารหกเหลี่ยมและทาสีที่พักผู้โดยสาร ทาการรื้อตู้ร้านค้าข้างศาลาหกเหลี่ยม จัดทาป้ายโฟมประชุมวิชาการ
เครือข่ายฯ Backdrop. งานสืบ นาคะเสถียร อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมพื้นถนนหน้าอาคาร ศร. 4 และทาสี
สะพานข้ามคลองข้างธนาคารออมสิน ล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารกองยานพาหนะฯ ล้างเครื่องปรับอากาศ
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ควบคุมดูแลร่วมกับสานักบริการคอมพิวเตอร์ มก. กรณีเดินสายสัญญาณและติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่าย สาหรับให้บริการ AIS และ KU Win WIFI ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์สายนอก (7ตัวและ4 ตัว
มก.) ให้กับเลขานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

5. ดูงานระบบบาบัดน้าเสีย มก.
 ให้ ความอนุ เ คราะห์ ข้อ มูล ระบบบ าบั ดน้าเสี ยให้ กับ นัก ศึกษาปริญญาโท ภาควิช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า และการเก็บตัวอย่างน้าเสียจากโรงบาบัดน้าเสียและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 32 คน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 11.00 น

 งานควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสียประมาณ ๘๐๐-๑,๓๐๐ ลบ.ม./วัน ซ่อมแซมบารุงรักษา
ระบบ ล้างทาความสะอาดบ่อตกตะกอน จานวน ๒ บ่อ เปลี่ยนแผ่นยางใบกวาดบ่อตกตะกอน ๒ บ่อ
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6. งานซ่อมแซมผิวการจราจร ภายใน มก.
 ดาเนินการซ่อมแซมถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็ น เงิน 4,375 บาท ประกอบด้ว ย ซ่อ มถนนช ารุดบริ เวณโค้งอาคารสวัส ดิการหน้ า
ทางเข้าหมู่บ้านเกษตรพัฒนา และตีเส้นคั นชะลอความเร็ว บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตฯ ซ่อมพื้นถนนจุดใกล้
เส้นทางเสด็จ ซ่อมถนนหน้าอาคารพุทธเกษตร ซ่อมพื้นถนนหน้า ศูนย์เรียนรวม 4 ปูตัวหนอนทางเดินประตู
งามวงศ์ 2

 โครงการตีเส้น จราจรบริเวณถนนต่างๆ ภายใน มก. ดาเนินการตีเส้นจราจร ใช้
งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 3,025 บาท ประกอบด้วย
ตีเส้นจราจร จากประตูวิภาวดีรังสิต ถึงแยกโรงสูบ และจากประตูวิภาวดีรังสิต ถึงประตู
งามวงค์วาน 3

ตีเส้นจราจรจากบริเวณแยกสถานพยาบาล ถึงถนนหน้าสหกรณ์ร้านค้า

ตีเส้นจราจรจากบริเวณแยกอาคารโรงยิมเนเซี่ยม ถึงอาคารศูนย์เรียนรวม 4
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ตี เ ส้ น จราจรจากบริ เ วณแยกคณะศึ ก ษาศาสตร์ ถึ ง บริ เ วณแยกอาคารพุ ท ธเกษตร
ถึงบริเวณแยกโรงสูบ

ตีเส้นจราจรจากบริเวณแยกสหกรณ์ออมทรัพย์ ถึงบริเวณแยกประตูงามวงค์วาน 1

ตีเส้นจราจรจากอาคารหอประชุม ถึงบริเวณแยกประตูงามวงค์วาน 1

7. งานซ่อมแซมรถส่วนกลาง รถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี
 ดาเนิน การ ซ่อมรถยนต์ ประจาเดือนตุล าคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558
ประกอบด้วย
วัน/เดือน /ปี
ตุลาคม
2557
พฤศจิกายน
2557
ธันวาคม
2557
มกราคม
2558
กุมภาพันธ์
2558
มีนาคม
2558
เมษายน
2558
พฤษภาคม
2558

รถยนต์ส่วนกลาง
20
24
13
13
14
5
13
16

รถโดยสารสวัสดิการ
44
42
7
43
20
7
22
22
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วัน/เดือน /ปี
มิถุนายน
2558
กรกฎาคม
2558
สิงหาคม
2558
กันยายน
2558
รวม

รถโดยสารสวัสดิการ
6
9
15
16
164

วัน/เดือน /ปี
16
20
50
51
344

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและ
พื้นที่ส่วนกลาง มก. จานวน 6 โครงการ มีรายจ่ายเป็นเงิน 826,495 บาท

พัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ดาเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของอาคารหอพัก -ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคาร
กองกิจการนิสิต และชมรมต่างๆ ดังนี้
๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย
ซ่อมแซมและทาสีป้ายชื่อตึก ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงมหาหงส์ และ
ตึกพักหญิงชงโค
ปรับปรุงวางท่อระบายน้าทิ้ง บริเวณด้านหลังหอพักชายที่ 14
ปรับปรุงซ่อมแซมถังส้วมแตก บริเวณด้านข้างตึกพักหญิงบุษกร
ซ่อมแซมปรับระดับพื้นถนน เนื่องจากถนนทรุดเป็นหลุมบ่อมีน้าท่วมขัง
บริเวณตึกพักชายที่ 12 ถึง โรงอาหารกลาง 1
ซ่อมแซมรั้ วไม้หัก (ต้นไม้ล้มทับ) ตึกพักหญิงชงโคและบริเวณหลั งตึกพักหญิง
บุษกร
ทาสีรั้วและขอบสระ บริเวณโดยรอบสานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
พัฒนาทาเหล็กกั้นห้ามรถผ่านเข้าออก บริเวณชมรมนนทรีทักษิณ หอ 3
ตึกพักชายที่ 14 และอาคารกิจกรรมนิสิตตึก 8
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ปรับปรุงทาสีศาลารับรอง บริเวณตึกพักหญิงมหาหงส์
ปรับปรุงรางระบายน้า แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง บริเวณหน้าตึกพักชายที่ 5
ติดตั้งบานประตูใหญ่ ประตูวิภาวดีและประตูพหลโยธินร่วมกับงานช่างเชื่อมกองยาน
ฯ
ปรับปรุงเทปูนปรับสภาพพื้นทางเดิน บนสะพานข้ามฝั่งบริเวณศาลาหกเหลี่ยม
พัฒนางานก่อแบบเทปูนซีเมนต์ฝาท่อบ่อเกรอะ บริเวณด้านหลังอาคารระพีสาคริก
พัฒนางานเชื่อมเหล็กฝาปิดปากท่อระบายน้าทิ้ง บริเวณ ตึกพักหญิงขจีนุช
ตึกพักหญิงเฟื่องฟ้าซอยพหลโยธิน 45

๒. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสติ ประกอบด้วย
พัฒนาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของตึกพักหอพัก ชายหญิงได้แก่ ตึกพักชายที่5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่
15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี ตึกพุทธรักษา ตึกพักหญิง
พุทธชาดซอย 45 อาคารกิจกรรม (ตึก8) ชมรมดนตรีดาวกระจุย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีเคยูแบรนด์ ชมรม
มุสลิม อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ อาคาร IT Square และอาคารสานักงานกองกิจการนิสิต
ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อ
ระบายน้าทิ้ง และระบบบาบัดน้าเสียของตึกพัก หอพักชาย-หญิงเช่น ตึกพักชายที่ 5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพัก
ชาย 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่ 15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึก
มหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี ตึกพุทธรักษา อาคารกิจกรรม(ตึก8) ชมรมดนตรีดาวกระจุย ชมรมดนตรีไทย
ชมรมดนตรีเคยู-แบรนด์ ชมรมมุสลิม อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ อาคาร IT Square และอาคารสานักงานกอง
กิจการนิสิต
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๓. พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจาอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย
พัฒนาปรับปรุงกั้นผนังยิปซั่มและฝ้าเพดาน ภายในอาคารเก่าหลังหอ 3
เปลี่ยนบานกระจกช่องลมแตก ตึกพักหญิงชงโค
เปลี่ยนฝ้ายิปยั่ม อาคารกิจกรรมชมรมนิสิตตึก 8 และอาคารชมรมค่อยอาสา
พัฒนาชนบท
ปรับปรุงกั้นฝาผนังไม้ ห้องวิทยุตึกพักชายที่ 13
เปลี่ยนบานประตูห้องน้า อาคารชมรมมุสลิม หอ4
ซ่อมแซมราวตากผ้า ตึกพักชายที่ 5
ปรับปรุงทาสีภายในห้อง tv บริเวณชั้น 2 ตึกพักหญิงบุษกร
ปรับปรุงงานเชื่อมและติดตั้งประตูลูกกรงเหล็ก อาคารชมรมกิจกรรมนิสิตตึก 8
ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชายหญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่
15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และพุทธรักษา
ซ่อมแซมเตียงเหล็ก โดยการเชื่อมเหล็กเตียงที่หักให้ติดกัน แข็งแรง และเปลี่ยน
ไม้รองพื้นเตียง ได้แก่ตึกพักชายที่5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพัก
ชายที่ 15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และตึกพุทธรักษา
ซ่อมแซมหลังคารั่วชารุด อาคารชมรม KU BAND ,ตึกพักหญิงบุษกร ,หอพักชาย
ที่ 14 และหอพักชายที่ 13
ซ่อมแซมพื้นกระเบือ้ งแตก บริเวณธรณีประตูห้องพักนิสิตชั้น1 ตึกพักชายที่ 5
เปลี่ยนกรอบไม้บานหน้าต่าง อาคารชมรมค่อยอาสาพัฒนาชนบท
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สรุ ป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ด าเนิ น การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารอาคารกิ จ กรรมนิ สิ ต
จานวน ๓ โครงการ กองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดาเนินงานทั้งหมด

พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สนับสนุนประชุมสัมมนา อาคารเรียนส่วนกลาง
1. พัฒนาระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคารเรียนส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 จ้างเหมาบริการบารุงลิฟต์ ซ่อมแซมแผงวงจรลิฟต์
ทีเ่ สื่อมสภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เป็นเงิน 98,440 บาท
 อาคารวิจัยและพัฒนา ซ่อมแซมและจ้างบารุงรักษาลิฟต์ เป็นเงิน 26,797 บาท
2. พัฒนาระบบคีย์การ์ดไฟฟ้าประตูเข้า-ออกอาคาร
 ซ่อมแซมระบบ Access Control (ระบบประตูคีย์การ์ดไฟฟ้าเข้า -ออก) เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 6,955 บาท

3. พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมโคจร อาคารเรียนส่วนกลาง ดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมพัดลมโคจรที่ชารุดในห้องน้าหญิงชั้นล่าง
จานวน 1 ตัว ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ห้อง 212 ชั้น 2 จานวน 1 เครื่อง ห้องน้าหญิงชั้น 1 จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 14,941 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยน
สวิทซ์อัตโนมัติ ห้อง 402 เป็นเงิน 6,933.60 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ห้อง 507
จานวน 1 เครื่อง ห้อง 504 จานวน 1 เครื่องและห้อง 405 จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,460 บาท
 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมระบบปรับอากาศห้องประทับ
เป็นเงิน 16,040 บาท
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4. พัฒนาระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 เปลี่ยนหลอดไฟและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นเงิน 6,507.5 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน 5,082.5 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน 5,082.5 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ และ
ติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินทางหนีไฟ เป็นเงิน 33,431.5 บาท
 หน่วยบริการอาคารหอประชุม มก. เปลี่ยนหลอดไฟ บารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน
19,145 บาท

 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องควบคุมแสง
เปลี่ยนสวิทซ์ไฟแผงหน้ากาก ซ่อมแซมจุดต่อพ่วงกระแสไฟฟ้าและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน
42,130.80 บาท
 หน่วยบริการอาคารวิจัยและพัฒนา เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นเงิน 1,145 บาท
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หน่วยบริการอาคารพุทธเกษตร เปลี่ยนเบรกเกอร์ไฟฟ้า เป็นเงิน 4,650 บาท

5. พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา ดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 เปลี่ยนสายชาระ ก๊อกน้าอ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ
เปลี่ยนฝา เปิด-ปิด ถังชักโครก ซ่อมแซมประตูห้องน้าคนพิการชั้นล่าง เป็นเงิน 18,095 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนสายฉีดชาระ ฝาชักโครก เป็นเงิน 9,325 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนฝาชักโครก สายฉีดชาระ ท่อระบายน้าโถ
ปัสสาวะ เป็นเงิน 31,350 บาท
 หน่วยบริการอาคารหอประชุม เปลี่ยนช๊ าฟน้าทิ้งและฝารองนั่งชักโครก ซ่อมแซมปั๊ม
น้า เป็นเงิน 5,542 บาท
 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณบ่อพักน้า
และเปลี่ยนลูกลอย ซ่อมแซมปั๊มน้า เป็นเงิน 19,174 บาท
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6. พัฒนาระบบเครื่องกรองน้าและเครื่องทาน้าเย็น ดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 – 4 เปลี่ยนสารกรองน้าเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาในการใช้งาน เป็นเงิน 24,267.60 บาท
 หน่วยบริการอาคารพุทธเกษตร ซ่อมแซมระบบเครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องทาน้าเย็น
เป็นเงิน 7,971.50 บาท

7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 รื้อฝาเพดานห้องพักอาจารย์ ห้อง 213214 ที่ผุพัง

 หน่ วยบริ การอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมประตูเหล็ กม้วนอาคาร เป็นเงิ น
25,900 บาท เจ้าหน้าจัดเก็บป้ายประชาสัมพันธ์

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ติดตั้งโช๊คอัพประตูหนีไฟ เป็นเงิน 15,400 บาท
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8. พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง ดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมชายล่างโปรเจคเตอร์ เป็นเงิน 435 บาท

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนสายแลน เป็นเงิน 3,322.35 บาท
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จอภาพ LED ยี่ห้อ
SUMSUNG ขนาด 20 นิ้ว จานวน 1 เครื่องและสายสัญญาณภาพ (RGB) เป็นเงิน 33,919 บาท

 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พร้อมทั้ง
ตรวจเช็คสภาพ เป็นเงิน 5,885 บาท
 หน่วยธุรการและพัสดุ ซื้อกล้องดิจดตอล Cannon IXUS 155 จานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 4,990 บาท
9. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สาหรับให้บริการแก่นิสิต อาจารย์และบุคลากร เช่น กรวย
กระดาษดื่มน้า สบู่ล้างมือ กระดาษชาระ ที่ขอใช้บริการหน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 หน่วยบริการอาคาร
ศูนย์เรียนรวม 2 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 หน่วยบริการอาคาร
หอประชุม หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร หน่วยบริการอาคารพุทธเกษตร หน่วยบริ การอาคาร
วิจัยและพัฒนา หน่วยบริการอาคารศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 271,433 บาท ซื้อนาฬิกาเพื่อใช้
แสดงเวลาในการเรียนการสอน หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 – 4 เป็นเงิน 10,000 บาท
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พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน
4 หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการดาเนินงานจากบริหารจัดการดังนี้
แผนงาน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
9. อาคารระภีสาคริก
รวมเป็นเงิน

ผลการดาเนินงาน
หน่วย
จานวน ยกเว้นค่าธรรมเนียม
นับ
เรื่อง
21,715
ครั้ง
8,482
329,000.00
ครั้ง
38,616 1,268,900.00
ครั้ง
4,112
ครั้ง
8,916
252,540.00
ครั้ง
7,921
30,760
ครั้ง
8,852
160,800.00
ครั้ง
8,424
279,000.00
ครั้ง
2,674
2,321,000.00

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

576,500.00
350,200.00
5,165,634.00
5,751,730.00
2,201,210.00
5,133,045.00
1,275,170.00

407,169.19
11,509,454.63
3,500,780.81
4,810,635.83
1,657,684.36
3,819,969.53
2,269,036.40

20,453,489

27,974,730.75

12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00

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





รูปภาพที่ 3 สรุปรายได้ - รายจ่ายของอาคาร

พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก.
3.1 จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่จอดรถดังกล่าว โดยมอบหมายให้กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคารจอด
รถ จานวน 4 หลัง ซึ่งในการบริหารจัดการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ของปีงบประมาณ
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2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีรายได้ รวมเป็นเงิน 14,361,155.00 บาทประกอบด้วย
 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
เป็นเงิน
5,751,730.00 บาท
 อาคารจอดรถบางเขน
เป็นเงิน
2,201,210.00 บาท
 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
เป็นเงิน
5,133,045.00 บาท
 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
เป็นเงิน
1,275,170.00 บาท
นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังได้มีการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี จานวน 3 โครงการ ดังนี้
3.2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อาคารจอดรถ มก.
พัฒ นาการให้บ ริ การอาคารจอดรถ มก. โดยการจ้างบริการทาความสะอาด อาคารจอดรถ
บางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการดูแล
รักษาความสะอาดอาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ใช้งบประมาณเงินรายได้
เป็นเงิน 1,452,600.00 บาท
3.3 โครงการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถ มก.
พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจอด
รถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็น
การอานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรที่ใช้อาคารจอดรถ ใช้งบประมาณเงินรายได้
เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท
3.4 โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารจอดรถ มก.
พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจ้างบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์
อาคารจอดรถบางเขน, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดี
รังสิต เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุ คลากรที่ใช้บริการลิฟต์โดยสารของ
อาคาร ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 369,968.80 บาท
3.5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชุดแขนกั้นรถ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมชุ ด แขนกั้ น รถอาคารจอดรถงามวงศ์ ว าน 1 โดยขออนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินโครงการบริหารกลุ่มอาคารจอดรถ ประจาปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 97,370
บาท ดาเนินแล้วเสร็จวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาอาคารจอดรถ จานวน 3 โครงการ
มีงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 4,919,938.80 บาท
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3. พัฒนาการให้บริการห้องประชุม/สัมมนา
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการอาคาร
ส่วนกลาง อาทิ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ซึ่งในการให้บริการห้องสาหรับจัดประชุม/
สัมมนา แก่หน่วยงานส่วนกลาง อาทิ งานพิธีต่าง ๆ ของส่วนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานคณะ
สานัก สถาบั น นอกจากนั้นยังให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ ซึ่งในการให้บริการกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคาร มีรายได้จากการบริหารจัดการอาคาร
ส่วนกลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 926,700 บาท ดังนี้
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นเงิน
350,200 บาท
 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นเงิน
576,500 บาท

พัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการ มก.
งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ดาเนินการให้บริการอาคารสวัสดิการ มก. โดย
ได้รับค่าธรรมเนียมฯ เป็นเงิน 5,165,634 บาท และพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในบริเวณอาคารให้
เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้พัก
อาศัยในอาคาร ดังนี้
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณอาคารสวัสดิการ ดาเนินการ จ้างบริการ
รักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่ ดี ถูกสุขอนามัยกับผู้พักอาศัย
ใช้งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการ มก. เป็นเงิน 397,152 บาท
4.2 พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดิการ ดาเนินการจ้าง บริการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินกับผู้พัก อาศัย
ใช้งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการ มก. เป็นเงิน 672,000 บาท
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารอาคารสวัสดิการ มก. จานวน
2 โครงการ ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,069,152 บาท และมีรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร เป็นเงิน
5,165,634 บาท

พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริห ารจัดการรถ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เป็นรถบัสเล็กโดยสาร
ขนาด 20 - 25 ที่นั่ง จานวน 4 คัน การให้บริการเส้นทางที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางความยาว
ประมาณ 5 - 6.9 กิโลเมตร เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 - 18.30 น. และเก็บค่าโดยสารเป็นเงิน 1 บาท
โดยหยอดเงินใส่กล่อง ต่อมาคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการ
เพิ่มขึ้นอีกหลายคันและอัตราค่าน้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จึงมีมติที่ประชุมปรับอัตราค่าโดยสาร เป็นเงิน 2 บาท
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ให้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสาร (ฟรี)
และจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ รอบละ 5 บาท/รอบ/คน นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือน ปัจจุบันปรับ
เพิ่มเป็นรอบละ 7 บาท/รอบ/คน
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การบริหารจัดการได้จัดทาผังการเดินรถโดย แบ่งสายการเดินรถ การกาหนดจานวนรถและพนักงานขับ
รถประจาในแต่ละวัน โดยจัดทารายงานการให้บริการรถ ตารางให้บริการรถแต่ละเดือน สรุปรายงานการใช้วัสดุ
เชื้อเพลิง รายงานรายรับ - รายจ่าย ตรวจสอบและประสานงานการแจ้งซ่อมรถ จัดรถสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
เรียนการสอนของนิสิตและอาจารย์นอกสถานที่ จัดเวรการวิ่งรถ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จัดรถ
ให้บริการเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรนอกสถานที่ รวมทั้งควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และพนักงานขับรถยนต์ ดังนั้น แผนการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ จึงเป็นแนวทางการศึกษาการบริการ
งานแก่ผู้ที่มาปฏิบัติงาน พนักงาน ขับรถยนต์และผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป
1. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 5
คัน และรถราง จานวน 15 คัน รวมเป็น 20 คัน พนักงานขับรถยนต์ จานวน 14 คน และได้กาหนดสายและ
เส้นทางการเดินรถบริการรับ – ส่ง นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
สาย 1 ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร
สาย 2 ระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร
สาย 3 ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร
สาย 4 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45)
รถบริการนอกเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จานวน
2 คัน), สาย 3 (จานวน 1 คัน), สาย 4 (จานวน 3 คัน), สาย 5 (จานวน 2 คัน) รวม 8 คัน เพื่อรับส่งนิสิตใน
เขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดย
ให้บริการสาย 1 (จานวน 2 คัน) , สาย 4 (จานวน 2 คัน) , สาย 5 (จานวน 1 คัน) รวม 5 คัน โดยผ่านถนน
อิงคสุ ว รรณ ผ่ านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่ งนิสิ ตใน
เขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อรถรางนนทรีในโครงการ KU –Green Campus Healthy Community ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง
ดังนี้
สนับสนุนจาก
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ดร.ขนิษฐา กาญจนจารี
บริษัท โตโยต้า บัสส์ จากัด
บริษัทน้าแร่เพชรสุวรรณ
บริษัท แคนดูคอนสตรัคชั่น จากัด
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
บริษัทเซเรบอส จากัด
สมาคมนิสิตเก่า หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวน (คัน)
4
15
1
1
1

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

1
1
1
1
2
28

500,000
450,000
609,900
600,000
1,380,000
14,114,800
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2. พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษา
รถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลา
ที่กาหนด โดยใช้งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 3,53,822.32
บาท เพื่อให้บริการทั้ง 5 สาย ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มี
นโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน
คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ ข้างรถโดยสาร
สวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มีรายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษา
รถยนต์ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยาน 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับที่
รายการ
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
รายรับ
ขอยกเว้น
1. ค่าบารุงรักษารถยนต์
91
149
38,622.00 37,262.00
2. ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
6
7
24,740.00 8,568.00
รวมทั้งสิ้น
97
156
63,362.00 45,830.00
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การใช้ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับ
การประหยั ดงบประมาณ โดยการบริห ารจัดการเกี่ ยวกั บการให้ ห น่ว ยงานคณะ สถาบั น ส านั ก
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการด้านอาคารเรียน
ส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่
รายการ
รายรับ (บาท) ขอยกเว้น (บาท) รวมจานวนเงิน
(บาท)
1
เงินรายได้จากการบริหารงาน
- ค่าบารุงรักษารถยนต์
226,333.00 449,611.50 675,944.50
- ค่าบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
38,622.00
37,262.00
75,884.00
- ค่าธรรมเนียมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
24,740.00
8,568.00
33,308.00
2
เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกน้า
- ค่าธรรมเนียมรถกระเช้า
1,500.00
0
1,500.00
รวมทั้งสิ้น
291,195.00 495,441.50 786,636.50
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับนิสิตและบุคลากร
- จัดหาและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ รถโดยสารสวัสดิการ โรงอาหาร
ที่พักอาศัย พื้นที่สีเขียว สภาพแวดล้อม และสุขอนามัย เป็นต้น
- โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(KU SMART BUS)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีนโยบายที่จะให้นิสิตและบุคลากรลดการใช้รถยนต์
ส่ว นตัว และจักรยานยนต์ในการเดิน ทางภายในมหาวิทยาลั ย โดยมีรถโดยสารสวัส ดิการให้ บริการแก่นิสิ ต
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ไม่เก็บค่าโดยสาร จานวน 5 เส้นทาง การให้บริการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการวิ่งให้บริการภายในบริเวณวิทยาเขตฯ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการเดินทาง และลดการใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและที่จอดรถ
ไม่เพียงพอในมหาวิทยาลัย ลดมลพิษทางอากาศและเสียง นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้บริการรถจักรยานยนต์
รับจ้างซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่มีความปลอดภัยค่อนข้างต่า นั้น
จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิช า
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถ
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการ
เดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถทราบสายรถที่ ผ่ านสถานที่ นั่ น ๆ และข้ อ มูล การเดิ น รถได้ ต ลอดเวลา ตลอดจนทราบ
ระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ
จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบรายงานการเดิ น รถ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ โ ดยสาร นิ สิ ต บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่ใช้บริการรถโดยสารสวัสดิการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลการเดินรถว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
3. การสารวจทัศนคติของการให้บริการของรถสวัสดิการต่อผู้โดยสาร
ผลการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. การติดตั้ง GPS บนรถรางจานวน 15 คัน และรถโดยสาร 25 ที่นั่ง จานวน 5 คัน
2. การติดตั้งจอแสดงผล 3 แห่ง คือ
1. บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่ (ประตูวิภาวดีรังสิต)

2. บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารหน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 (ประตูงามวงศ์วาน 1)
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3. บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารศาลาหกเหลี่ยม (ประตูพหลโยธิน)

4. จอแสดงเส้นทางการเดินรถทางอินเตอร์เน็ต
http://kubus.netburzt.com/map/index/1?bigmap=1 เพื่อให้หน่วยรถสวัสดิการใช้สาหรับตรวจสอบ
ติดตามการให้บริการรับ-ส่งนิสิต บุคลากรภายใน มก. ของพนักงานขับรถยนต์ จานวน 5 สาย

นอกจากนี้ นิสิต บุคลากรสามารถดาวน์โหลดแอปพริเคชั่น smartphone สาหรับ Android
ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.in.whs.ku.bus

พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล
บริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน
93 คัน โดยการซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้
งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 3,917,605.60 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลั ยฯ นอกจากนั้น ยังได้ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จากบริษัทนัมเบอร์
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วันคาร์เรนทัล เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จานวน 12 คัน ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 2,051,832.00
บาท เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
ต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงาน
โครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน จานวน 1,853
ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง งานโครงการหลวง งานกีฬามหาวิทยาลัยประจาปี งานพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ มก. ฯลฯ
2. การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก
และกอง โดยเก็บค่าบารุ งรักษารถยนต์ เพื่อทาให้มีรายได้สาหรับการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษา
รถยนต์ ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนผู้ขอใช้บริการ
จานวนเงิน (บาท)
(ครั้ง)
รายการ
ชาระเงิน ขอยกเว้น
รายรับ
ขอยกเว้น
ค่าบารุงรักษารถยนต์
137
177
226,333.00 449,611.50
รวมทั้งสิ้น
137
177
226,333.00 449,611.50
งานกิจกรรมอื่น ๆ
3. รายงานผลการตรวจสอบพั ส ดุ ห น่ ว ยงาน ตามที่ กองคลั ง ได้ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความที่
ศธ 0513.10105/1197 ลงวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง กาหนดการตรวจสอบพัส ดุห น่ว ยงาน
ซึ่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กาหนดเข้าตรวจสอบพัสดุของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2558 นั้น ในการนี้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ได้แก่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และรถโดยสารสวัสดิการ พร้อมสาเนาทะเบียนรถ นอกจากนี้งานยานพาหนะ
ได้ลงหมายเลขครุภัณฑ์ที่รถยนต์ จานวน 97 รายการ

4. ประสานงานการจัดพลับพลาพิธีและเตรียมรถราง และรถไฟฟ้าพระที่นั่งในพิธีเปิดงานเกษตร
แฟร์ เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
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5. ให้บริการจัดทาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย รถตู้ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2558

6. การให้บริการรถรางสาหรับรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทหาร ตารวจ เพื่อดูเส้นทางภายใน มก.
และเตรียมรถส่วนกลางให้บริการตกแต่งสถานที่เตรียมงาน Bike for Mom

7. จัดเตรียมยานพาหนะส่วนกลาง และจากหน่วยงานภายนอกร่วมงานงานวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ มก. ประจาปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558
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8. ปรับปรุงซ่อมแซมรถโดยสารสวัสดิการ ที่กระจกชารุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงาน
เอกชนเกี่ยวกับการดาเนินงานในโครงการประหยัดพลังงาน ในการสนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการไบโอ
ดีเซลให้บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาคมโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการให้นิสิตเข้าศึกษาดูงาน การบริการทางวิชาการแก่ประชาชน โดยมีการถ่ายทา
รายการต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 475,000 บาท ประกอบด้วย
บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัล แตนท์ จากัด บริจ าคเครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล รุ่น
BTC-150 พร้อมวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 335,000 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) บริจาคเงิน จานวน 100,000 บาท
บริษัท เจนชวัล จากัด บริจาคเงิน จานวน 10,000 บาท
ธนาคารกสิกรไทย จากัด บริจาคเงิน จานวน 10,000 บาท
ธนาคารทหารไทย จากัด บริจาคเงิน จานวน 20,000 บาท

เริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 และดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้
ให้บริการทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ของนิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู้สนใจ ดังนี้
วัน เดือน ปี
1 ต.ค. 2557
24 ต.ค. 2557
5 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
20 พ.ย. 2557
29 ม.ค. 2558
12 ก.พ. 2558

หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขจีแคมป์ ครั้งที่ 5
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

จานวน (คน)
1
100
13
11
5
6
5
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วัน เดือน ปี
13 ก.พ. 2558
23 มี.ค. 2558
17 เมษายน 2558
24 มิถุนายน 2558
24 มิถุนายน 2558

หน่วยงาน
คุณดิลก จังหวัดนนทบุรี
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทบีทาโก้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รวม

จานวน (คน)
1
4
3
2
8
159

นอกจากนั้น ยังมีการผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการ และรถส่วนกลางประกอบด้วย
ผลิตได้
รายจ่ายค่าวัสดุ ราคาน้ามัน/ ประหยัดงบประมาณ
เดือน
พ.ศ.
(ลิตร)
และอื่นๆ(บาท)
ลิตร
(บาท)
ตุลาคม
2557
360
3,363.99
29.49
7,252.41
พฤศจิกายน
2557
520
4,696.58
29.49
10,638.22
ธันวาคม
2557
960
9,043.77
29.49
19,266.63
มกราคม
2558
460
4,347.19
25.59
7,424.21
กุมภาพันธ์
2558
560
5,330.40
25.59
9,000.00
มีนาคม
2558
640
6,029.18
26.59
10,988.42
เมษายน
2558
280
2,665.20
26.59
4,780.00
พฤษภาคม
2558
140
1,332.60
26.49
2,376.00
มิถุนายน
2558
140
1,332.60
26.09
2,320.00
กรกฎาคม
2558
140
1,332.60
26.49
2,376.00
สิงหาคม
2558
140
1,332.60
22.99
1,886.00
กันยายน
2558
280
2,665.20
23.59
2,940.00
รวม
4,620
43,471.91
81,247.89
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พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก.
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้พัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
ทางราชการ ควบคุมดูแลจั ดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการ
ให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุ มหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ให้บริการในด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็นหน่วย 9 หน่วย มีผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ
จานวน
เรื่อง
8,452
ครั้ง
254
ครั้ง
254
ครั้ง
294
ครั้ง
294
ครั้ง
294
ครั้ง
294
ครั้ง
1,242
ครั้ง
305

หน่วยงาน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
3. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
4. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
5. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
6. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
7. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
8. หน่วยบังคับการและสนับสนุนการปฏิบัติการ
9. หน่วยบริการวิทยุคมนาคม
10. และปฏิบัติงานอื่นๆ ประจาวัน ดังนี้
- รับแจ้งเหตุและบันทึกประจาวัน

ครั้ง

292

1. ดาเนินการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีผลการดาเนินงานในการกากับ ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังนี้
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
รายการ
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการ
ล็อคล้อรถยนต์
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบ
เร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2557
หน่วยนับ จานวน

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558
หน่วยนับ
จานวน

รายได้ประจาปี
งบประมาณ
2557 (บาท)

รายได้ประจาปี
งบประมาณ
2558 (บาท)

ครั้ง

76,659

ครั้ง

1,693

1,155,227

873,500

ครั้ง

26,282

ครั้ง

1,045

202,424

209,000

ครั้ง

5

ครั้ง

7

1,000

1,400
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1.2 รายจ่ายจากการบริหารงาน
หน่วยงาน
- จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณที่จอด
รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ (ประตู
พหลโยธิน 1, ประตูงามวงศ์
วาน 1, 3, ประตูวิภาวดี
รังสิต และลานจอดรถ
หอประชุม)
- จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณ
อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง
- จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
ภายในสานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2557
หน่วยนับ จานวน
ครั้ง
1

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558
หน่วยนับ จานวน
ครั้ง
1

รายได้ประจาปี
งบประมาณ
2557 (บาท)
1,904,000

รายได้ประจาปี
งบประมาณ
2558 (บาท)
1,904,000

5,312,448

ครั้ง

1

ครั้ง

1

5,312,448

-

-

-

-

จ้างเหมารวมกับ
บริการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ
อาคารและพื้นที่
ส่วนกลาง

จ้างเหมารวมกับ
บริการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณ
อาคารและพื้นที่
ส่วนกลาง

2. โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนคร
บาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน
เป็ น การป้องกัน และลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้ งแต่เดือน
มิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2557
– กันยายน 2558 โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
เหตุลักทรัพย์
ชิงทรัพย์
ทะเลาะวิวาทและจับกุมได้
บุคคลต้องสงสัยวัยรุ่นมั่วสุม
ลืมทรัพย์สิน
จับกุมคนร้ายก่อคดีถ้ามอง
เหตุรถจักรยานยนต์หาย
เหตุรถชนกัน
เหตุขโมยรถจักรยาน
เหตุตกลิฟท์
วิกลจริต

ปีงบประมาณ
2557 (ครั้ง)
27

ปีงบประมาณ
2558 (ครั้ง)
16

3
2
20
5
1
12
1
-

1
3
8
8
1
2
3
1
4

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 57 จับกุมคนร้ายได้ 5 คน
ปีงบประมาณ 58 จับกุมคนร้ายได้ 3 คน
เด็ก 19 คน นาส่ง สน.บางเขน
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3. โครงการควบคุมพื้ น ที่เ ขตการเรี ยนการสอน แบ่ง เขตควบคุมพื้ นที่รั กษาความปลอดภั ย
ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก, ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน ที่ไม่ได้รั บอนุญาตเข้า
ภายในเขตการเรีย นการสอน เป็น โครงการต่อเนื่อง เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 จนถึง
ปัจจุบัน

4. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(จยย.ISO) มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห้ามวิ่งเข้าภายในเขตการ
เรียนการสอนโดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ประจาตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิ
ให้รถจักรยานยนต์บริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องดาเนินการตั้งแต่ปี 2545
จนถึงปัจจุบัน
4.1 โครงการจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัย งานรักษาความปลอดภัย ได้จัดทาโครงการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการที่
ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยทุกคน เริ่มดาเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

4.2 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการงานรักษา
ความปลอดภัย ได้ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการบริเวณจุดจอดรถ
บริการต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เป็นโครงการต่อเนื่องเริ่มดาเนินการในปี 2553 จนถึง
ปัจจุบัน

4.3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาต
จาก มก.งานรักษาความปลอดภัย ได้ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่
ได้รับอนุญาตจาก มก. โดยแจ้งรายละเอียดรถจักรยานยนต์บริการที่ถูกระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสาหรับผู้ที่ใช้บริการ
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5. โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
โดยได้ดาเนินการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ และอาคารพื้นที่ส่วนกลาง จุดจอดรถจักรยาน
บริเวณประตูต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
อาคารหอประชุม ลานจอดรถหอประชุม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารพุทธเกษตร อาคารวิจัยและพัฒนา
อาคารบ่ อบ าบั ดน้ าเสี ย อาคารกาพล อดุ ล ย์วิท ย์ อาคารศูนย์เ รียนรวม 1, 2, 3, และ 4 อาคารส านั ก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ฯลฯ ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 5,312,448 บาท
6. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ดาเนินการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดช่องทางเข้า -ออก
มก. (16จุด) ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 2,800,000 บาทดังนี้
จุดติดตั้งกล้อง
จานวนกล้อง
1. ประตูพหลโยธิน 1 ขาเข้า
1 ตัว
2. ประตูพหลโยธิน 1 ขาออก
1 ตัว
3. ประตูพหลโยธิน 2 ขาเข้า
1 ตัว
4. ประตูพหลโยธิน 2 ขาออก
1 ตัว
5. ถนนด้านหน้าคณะสัตวแพทย์ฯ
1 ตัว
6. ถนนด้านข้างคณะวนศาสตร์
1 ตัว
7. ประตูงามวงศ์วาน 1 ขาเข้า
1 ตัว
8. ประตูงามวงศ์วาน 1 ขาออก
1 ตัว
9.ประตูงามวงศ์วาน 2ขาเข้า
1 ตัว
10.ประตูงามวงศ์วาน 2 ขาออก
1 ตัว
11. ประตูงามวงศ์วาน 3 ขาเข้า
1 ตัว
12. ประตูงามวงศ์วาน 3 ขาออก
1 ตัว
13. ประตูวิภาวดี ขาเข้า
1 ตัว
14. ประตูวิภาวดี ขาออก
1 ตัว
15. ช่องทางพหลโยธิน 45 ขาเข้า
1 ตัว
16. ช่องทางพหลโยธิน 45 ขาออก
1 ตัว
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7. โครงการติ ด ตั้ ง จุ ด ตรวจบริ เ วณประตู ง ามวงศ์ ว าน 1 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้
กาหนดเวลาเปิด ปิดประตู โดยทุกประตูเปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 22.00 น. ยกเว้นประตูงามวงศ์วาน
1 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้ดาเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1เพื่อตรวจสอบการเข้าออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย เริ่มดาเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2551 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

8. โครงการประชาสัมพันธ์ การรั กษาความปลอดภัยด้า นทรั พย์สิน ดาเนินการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิต บุคลากรและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด นอกจากนั้น ยังติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการสูญหาย บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ สนาม
อินทรีจันทรสถิตย์ ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 ใช้งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้น 2,502 บาท เป็น
โครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน
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9. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านพื้นที่งานรักษาความปลอดภัย
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจาหน่ายสินค้าบริเวณช่องทางเดิน เข้า -ออกบริเวณป้ายรถประจาทาง
ประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ห้ามนาสินค้ามาวางขาย เนื่องจากช่วงเช้ามีผู้นาสินค้ามาจาหน่าย
บริเวณดังกล่าว ทาให้นิสิตและบุคลากรเดินผ่านเข้า-ออกไม่สะดวก

10. โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืน
งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการจัดชุดพิเศษออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกัน
เหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.

11. โครงการส่ งเสริ ม บุค ลากรให้ เ กิ ดการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒนาอย่ า งต่อ เนื่อ งการประชุ มแถว
พนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ต่อเนื่อง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และ
ชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 คือ
มีการประชุมแถวทั้งหมด 674 ครั้ง มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าประชุมแถวทั้งหมด 92 นาย

12. โครงการประชุมงานด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตบางเขน ขอให้หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งรายละเอียด ผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดการจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน และจัดการประชุมงานด้านการรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงาน คณะ
สานัก สถาบัน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแล
ป้องกันทรัพย์สิน รวมถึงขั้นตอนการดาเนินการกรณีเกิดเหตุต่างๆ
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โครงการพัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่
ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ลดผลกระทบเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
ทางด้านยานพาหนะ ภายในเกษตรกลางบางเขน ดังนี้
1. การจั ด การจราจรขาเข้ า บริ เ วณประตู ท างเข้ า -ออก และทางแยกต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ประตูเข้า -ออก เพื่ออานวยความ
สะดวกด้านการจราจร เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดาเนินการมา
จนถึงปัจจุบัน

2. การจัดการจราจรขาออกประตูงามวงศ์วาน 1, 3 และ 2 ดาเนินการจัดการจราจรด้านขาออก
ประตูงามวงศ์วาน 1, 3 และ 2 เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรสาหรับรถยนต์ก่อนจะลงอุโมงค์ทาง
ลอดแยกเกษตร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2552 จนถึงปัจจุบัน

3. โครงการจัดการเส้นทางจราจร ดาเนินการจัดการจราจรบนถนนจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่ประตู
วิภาวดีถึงแยก คณะสังคมศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรม และจากแยกคณะสังคมศาสตร์ถึงหน้าคณะสังคมศาสตร์
โดยได้น ากรวยยางและป้ ายจราจรไปติด ตั้ง พร้ อมทั้ง จัดพนักงานรั กษาความปลอดภัย กากั บดูแ ล โดยมี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดาเนินงาน ในงบประมาณ 2556
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4. ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ยใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น การในปี ง บประมาณ 2558 เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 271,707 บาท
เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนวฝ่าฝืนปรับ 500บาท บริเวณ
ถนนกาพลอดุลย์วิทย์ข้างอาคารสหกรณ์ร้านค้าเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนวฝ่าฝืนปรับ 500บาท บริเวณ
ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ หน้าอาคารพุทธเกษตรเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนวฝ่าฝืนปรับ 500บาท บริเวณ
แยกสิ่งทอเพื่อให้ผู้ ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ติดตั้งป้ ายประชาสั มพั นธ์เดินรถ 2 ช่องทาง ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่ าฝื นล็ อคล้อปรับ
500 บาท บริเวณหน้าเคยูอเวนิว ถนนจันทรสถิตย์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 18 ธันวาคม 2557
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณถนน
จัน ทรสถิตย์ ทางเข้าสนามอินทรี ย์ ฯเพื่อให้ ผู้ ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 12ธันวาคม 2557
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เ ตื อ นเส้ น ทางจั ก รยาน รถยนต์ จั ก รยานยนต์ ห้ า มจอด
ตลอดเวลา ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณหน้าทางเข้าสนามอินทรีย์ฯเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตาม
กฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 12 ธันวาคม
2557
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนระวัง โปรดชะลอความเร็ว ทางลูกระนาดบริเวณหน้าแยก
หอพักหญิง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 12 มกราคม 2558
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณรอบ
สระน้าหอประชุมใหญ่เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ติดตั้งกรวยจราจรบริเวณรอบสระน้าหอประชุมใหญ่ เพื่อให้ผู้ขับขี่ร ถยนต์ปฏิบัติตาม
กฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558
ติดตั้งกรวยจราจรบริเวณแยกคหกรรมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ติดตั้งกรวยจราจรบริเวณขาเข้าประตูงามวงศ์วาน2เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎ
จราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558
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ติดตั้งกรวยจราจรบริเวณแยกฮ๊อกกี้เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ติดตั้งกรวยจราจรบริเวณแยกโรงยิมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณเส้น
จราจรขาว-แดง ถนนจักรพันธ์ พุทธเกษตรเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ดาเนินการตั้งแผงจราจรพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนปรับ
500 บาท บริเวณแยกโรงเรียนคหกรรม-เศรษฐศาสตร์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 29 มีนาคม 2558
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เดินรถ ๒ ช่องทาง ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐
บาทบริเวณถนนไพทูรย์อิงคสุวรรณเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดซ้อนตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐บริเวณ
ด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณรอบ
สระน้าหอประชุมใหญ่เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ติดตั้ งป้ ายประชาสั ม พันธ์ ห้ า มจอดตลอดแนว ฝ่ าฝื นล็ อคล้ อปรั บ ๕๐๐ บาท บริ เวณ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณจุด
ทิ้งขยะหลังสระว่ายน้าจุฬาภรณ์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือกพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ พิธีบวงทรวงพระพิรุณ
ทรงนาค ห้ามจอดตลอดแนว บริเวณสานักหอสมุด เพื่อกั้นพื้นที่ให้ผู้ที่มาร่วมงานพิธีบวงทรวงพระพิรุณทรงนาค
วันที่๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
“ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรแฟร์ ”งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้ง
ป้าย ประชาสัมพันธ์ โปรดทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทาการปิดจราจรบริเวณนี้ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ มิ.ย.
๕๘เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ บริเวณ
หน้าประตูพหลโยธิน เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โปรดทราบ รถยนต์ที่ไม่มีสติกเกอร์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้ใช้
ช่องทางขวา ห้ามจอดตลอดแนว บริเวณถนนสามบูรพาจารย์ ฝั่งขาเข้า เพื่อเตรียมความพร้อมงาน “เพื่อพึ่ง (ภา)
เกษตรแฟร์ แห่งปี ๒๕๕๘” เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม
ความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕
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ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
จุดจอดรถเฉพาะผู้มาติดต่อราชการ ไม่เกิน ๑.๓๐ ชม. ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณริมรั้วสนามเทนนิสฝั่ง
ตรงข้ามอาคารจอดรถวิภาวดี เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่ ม
ความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดซ้อนคัน ฝ่าฝืน ล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณแยก
สาธิต-ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เดินรถ ๒ ช่องทางห้ามจอดตลอดแนวฝ่าฝืนปรับ
๕๐๐บาท บริเวณถนนจักรพันธ์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการตั้งแผงจราจรบริเวณประตูพหลโยธิน 1 เพื่อปิด
ทางเข้า – ออก
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เลี้ยวขวา เฉพาะขึ้นอาคารจอดรถเท่านั้น ห้ามกลับรถบริเวณ
หน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน๑ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่ อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ดาเนินการตั้งแผงจราจรพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โปรดทราบ ห้ามรถยนต์ที่ไม่มีสติก
เกอร์เข้าภายใน มก. ติดต่อทาสติกเกอร์ได้ที่หน่วยทะเบียนข้อมูลและบัตรฯ กองยานพาหนะฯ ชั้น ๑ อาคารจอด
รถวิภาวดีรังสิต บริเวณประตูช่องทางเข้าออก วิภาวดีรังสิต ,ประตูงามวงศ์วาน๑,๒,๓และประตูพหลโยธิน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่มีสติกเกอร์ติดต่อทาสติกเกอร์เพื่อเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ วันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์เดิ นรถ ๒ ช่องทาง ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝื นล็ อคล้อปรับ
๕๐๐ บาท บริเวณหน้าเคยูอเวนิว ถนนจันทรสถิตย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
ดาเนิ น การติด ตั้งป้ ายประชาสั ม พันธ์ แจ้ ง เวลา เปิด -ปิด ประตู บริ เวณประตู ช่อ ง
ทางเข้าออก วิภาวดีรังสิต ,ประตูงามวงศ์วาน๑,๒,๓และประตูพหลโยธิน เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่
รถยนต์ที่ไม่มีสติกเกอร์ติดต่อทาสติกเกอร์เพื่อเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
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5. โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด าเนิ น การ
สารวจเครื่องหมายจราจรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีชารุด/เสื่อมสภาพ ดาเนินการจัดซื้อเพื่อ
ดาเนิน การติดตั้งใหม่ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร โดยใช้ งบประมาณในการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
ดาเนินการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณแนวถนนหลวงสุวรรณ
ถนน สุวรรณวาจกสิกิจ บริเวณแยกไปรษณีย์
ตั้งกรวยยาง บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่เรือนองุ่นปวุณศรีจนถึงหน้าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ติดตั้งป้ายห้ามจอดตลอดแนวถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณหน้าไปรษณีย์
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดบริเวณด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ติดตั้งป้ายจราจรประชาสัมพันธ์บอกทางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่ประตูงามวงศ์วาน 1
จนถึงแยกสิ่งทอ
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยห้ า มจอดตลอดแนวถนนไพฑู ร ย์ อิ ง คสุ ว รรณ ขาเข้ า จนถึ ง หน้ า คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ติดตั้งประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนวบริเวณโรงเรียนสาธิตเกษตร ด้านข้างคณะ
ศึกษาศาสตร์
ติดตั้งป้าย ห้ามจอด 05.00-17.00 น. ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท ถนนจันทรสถิตย์
บริเวณโค้งสานักพิพิธภันฑ์ และบริเวณหน้าคณะเศรษศาสตร์
ทาสีเสาติดตั้งป้าย จานวน 8 ต้น บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่แยกคณะประมง
จนถึงหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
ติดตั้งป้ายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาประมง บริเวณทางเข้าคณะประมง
ติดตั้งป้ายบอกทางคณะสิ่งแวดล้อม
ติดตั้งป้ายบอกทางอาคารเทพศาสตร์สถิตย์
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ติด ตั้ ง ป้ า ยบอกทางไปยั ง คณะประมง คณะสิ่ ง แวดล้ อ ม สถาบั น ค้ น คว้ า และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารจอดรถบางเขน บริเวณแยก 50 ปี
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอด จักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณนี้โดยเด็ดขาด แทน
ป้ายเก่าที่ชารุด บริเวณถนนแยกคหกรรมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดส่งผู้โดยสาร จักรยานยนต์รับจ้างห้ามเข้า แทนป้ายเก่าที่ชารุด
บริเวณถนนแยกคหกรรมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เขตการเรียนการสอน ห้ามจักรยานยนต์รับจ้างเข้า ห้ามหาบเร่แผงลอย ล้อเลื่อน ห้ามรถสามล้อเก็บของเก่าเข้า ห้ามเรี่ยไร หรือรับบริจาค ห้ามแจกจ่ายแผ่นพับใบปลิว ฝ่าฝื น
ดาเนินการตามกฎหมาย แทนป้ายเก่าที่ชารุด บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ แยกวิทยาศาสตร์ ๒๕ ปีเพื่อให้ผู้ขับขี่
รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามเลี้ยวซ้าย แทนป้ายเก่าที่ชารุด บริเวณแยกสาธิตประถม
เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของ
ผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

6. การปรับปรุงสีขอบฟุตบาทภายใน มก.
งานรั กษาความปลอดภั ย ดาเนิ น การปรับ ปรุง สี ข อบฟุต บาทบริ เวณขอบทางเดิน เท้ า และ
ซ่อมแซมทาสีคันชะลอความเร็ว ภายใน มก. ให้เห็นเป็นเด่นชัด เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่
นิสิต บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 137,870 บาท ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนจันทรสถิตย์
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนสุธรรมอารีกุล
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนรอบสระน้าหอประชุม
ซ่อมแซมทาสีคันชะรอความเร็วถนนจันทรสถิตย์
ซ่อมแซมทาสีคันชะรอความเร็วถนนสุธรรมอารีกุล
ซ่อมแซมทาสีคันชะรอความเร็วถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ซ่อมแซมทาสีคันชะรอความเร็วถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ
ซ่อมแซมทาสีคันชะรอความเร็วถนนรอบสระน้าหอประชุมใหญ่
ซ่ อ มแซม ทาสี ข อบคั น หิ น ทางเดิ น เท้ า และไหล่ ถ นน บริ เ วณแยกไปรษณี ย์ เ ก่ า
ถึงแยกพุทธเกษตร
ซ่ อ มแซม ทาสี ข อบคั น หิ น ทางเดิ น เท้ า และไหล่ ถ นน บริ เ วณแยกประตู วิ ภ าวดี
ถึงบริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนสามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2558
ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณเส้นทาง BIKE FOR MOM

๗. โครงการติดตั้งคันชะลอภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งคันชะลอ
ความเร็วภายใน มก. ให้เห็นเป็นเด่นชัด เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ นิสิต บุคลากร และผู้
ที่มาติดต่อราชการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 14,038.40 บาท ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
ติดตั้งคันชะลอบริเวณแยกหอพักหญิง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558
ติดตั้งคันชะลอประตูวิภาวดีขาเข้า
ติดตั้งคันชะลอทางแยกสระว่ายน้าจุฬาภรณ์
งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งคันชะลอตามทางแยกภายใน มก. บริเวณถนน
จันทรสถิตย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกนาออกไปเพื่อจัดเตรียมเส้นทางจักรยาน Bike for MOM และเมื่อวันที่ ๑๗
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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สิงหาคม ๒๕๕๘ งานรักษาความปลอดภัย จึงเร่งดาเนินการติดตั้ง คันชะลอ ตามเส้นทางดังกล่าวเพื่อเป็นการ
ชะลอความเร็วของยานยนต์ที่ใช้ความเร็วในเส้นทางจราจรภายใน มก. เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๑๙สิงหาคม ๒๕๕๘

7.1 ดาเนินการล้าง ทาความสะอาด กรวยยาง

7.2 ดาเนินการทาสี และทาความสะอาด ป้อมยาม ประตูงามวงศ์วาน 1

7.3 ดาเนินการทาความสะอาด Coverway บริเวณอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ถึง อาคาร
จอดรถงามวงศ์วาน 2
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7.4 กาหนดเวลาการเปิดปิดประตู
ประตูทางเข้า-ออก ปิดเวลา 22.00 เปิดเวลา 05.00 น. ทุกประตู ยกเว้นประตูงามวงศ์
วาน 1 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ช่ อ งทางประตู ภ ายในเขตการเรี ย นการสอน แยกวิ ท ยาศาสตร์ 25 ปี แยกคณะ
วิทยาศาสตร์ แยกภาควิชาปฐพี แยกพุทธเกษตร และแยกอุตสาหกรรมสิ่งทอ

7.5 ดาเนินการตรวจสอบรถยนต์ อนุญาตผ่านเข้ามหาวิทยาลัย ที่ประตูวิภาวดี ประตูงามวงศ์
วาน 1 ประตูงามวงศ์วาน 2

7.6 ดาเนินการย้ายป้อมยาม ประจาจุดประตูพหลโยธิน 1

7.7 ดาเนินการตั้งจุดตรวจสอบจักรยานยนต์รับจ้าง

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดทาโครงการพัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง
มก. จานวน 7 โครงการงบประมาณในการดาเนินงาน ทั้งสิ้น 423,615.40 บาท
โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก.
1. จัดที่จอดรถจักรยานบริเวณช่องทางประตู
โครงการบริหารจัดการรถจักรยาน เป็นโครงการที่รณรงค์ให้นิสิต บุคลากร ได้ใช้รถจักรยานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่กอปรกับเป็นการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่
รถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้บริหารจัดการโดยดาเนินการจัดที่จอดรถจักรยานภายใน
มก.ได้แก่ประตูพหลโยธิน1ประตูงามวงศ์วาน 2ประตูงามวงศ์วาน 1ประตูวิภาวดี ลานจอดรถหอประชุม โดย
ทาที่จอดรถติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เป็น
โครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการในปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1 ก่อสร้างเส้นทางเท้าและเส้นทางจักรยานถนนจงรักษ์ปรีชานนท์ เงินรายได้ส่วนกลาง มก.
ปี 2557 จานวน 2,300,000 บาท

2.2 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานบริเวณ ถนนสุธรรมอารีกุล,ถนนระพีสาคริก และถนนจงรักปรีชา
นนท์ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2557 จานวน 1,890,000 บาท

2.3 ปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางจั ก รยานภายใน มก. ถนนชู ช าติ ก าภู แ ละถนนระพี ส าคริ ก จ านวน
1,869,909.24 บาท
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2.4 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานบริเวณ ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณถึงประตูวิภาวดี เงินรายได้
ส่วนกลาง มก. ปี 2557 จานวน 2,720,000 บาท

3. การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ การบริหารจัดการ
รักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ โดยได้ดาเนินการจัดจ้างบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย บริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน 1, ประตูงามวงศ์วาน 1, ประตูงาม
วงศ์ ว าน 2, ประตู วิภ าวดี และลานจอดรถหอประชุ ม โดยใช้ ง บประมาณในปี 2558 เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,904,000 บาท

3.1 จัดระเบียบจุดรับฝากรถจักรยาน และทาความสะอาดบริเวณจุดจอดรถจักรยานบริเวณ
ประตูงามวงศ์วาน 1

3.2 ดาเนินการเปิดช่องทางจุดรับฝากรถจักรยานบริเวณทางเดินด้านข้างธนาคารออมสิน ณ
จุดจอดรถจักรยานฯ ประตูพหลโยธิน 1
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4. การจั ดการเส้ น ทางจั กรยานภายใน มก. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเส้ นทางจักรยาน
บริเวณแยกหอหญิง ถึง แยกหอพักชายที่ 14

5. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน ติดตั้งป้ายเส้นทางเฉพาะจักรยาน ห้ามจอดรถยนต์
ทุกชนิด ทุกกรณี ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณแยกหอหญิง

6. ดาเนินการซ่อมกรวยเส้นทางจักรยานงานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุด
ที๓่ ดาเนินการซ่อมกรวยเส้นทางจักรยาน บริเวณเส้นทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทดแทนกรวย
เดิมที่ชารุดเสียหาย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใช้งบประมาณในโครงการบริหารและจัดการถจักรยานภายใน
มก. จานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 8,233,909.20 บาท
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การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้าน
อาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
ลาดับ
รายการ
รายรับ
ยกเว้น
รวม
เงินรายได้จากการบริหารงาน
1
(ค่าธรรมเนียม)
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
576,500.00
329,000.00
905,500.00
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
350,200.00
1,268,900.00 1,619,100.00
อาคารสวัสดิการ มก.
5,165,634.00
5,165,634.00
อาคารศูนย์เรียนรวม 1
15,710.00
583,110.00
598,820.00
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
12,350.00
2,316,470.00 2,328,820.00
อาคารศูนย์เรียนรวม 3
112,885.00
5,435,770.00 5,548,655.00
อาคารศูนย์เรียนรวม 4
190,655.00
8,002,270.00 8,192,925.00
อาคารหอประชุม มก.
27,000.00
216,500.00
243,500.00
อาคารพุทธเกษตร
3,900.00
2,900.00
อาคารวิจัยและพัฒนา
51,200.00
92,400.00
143,600.00
อาคารสานักพิพิธภัณฑ์ฯ
47,000.00
331,750.00
378,750.00
ค่าบารุงรักษารถยนต์
226,333.00
449,611.50
675,944.50
ค่าบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
38,622.00
37,262.00
75,884.00
ค่าธรรมเนียมการติดป้าย
24,740.00
8,568.00
33,308.00
ประชาสัมพันธ์
2
เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น .
ค่าธรรมเนียมการจัดสถานที่
29,290.00
57,000.00
86,290.00
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกน้า
0.00
ค่าธรรมเนียมรถกระเช้า
1,500.00
1,500.00
3
เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
5,751,730.00
252,540.00
6,004,270.00
อาคารจอดรถบางเขน
2,201,210.00
30,760.00
2,231,970.00
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
5,133,045.00
160,800.00
5,293,845.00
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ลาดับ

รายการ
อาคารจอดรถวิภาวดี
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวม

รายรับ
1,275,170.00
1,449,670.00
22,684,344.00

ยกเว้น
279,000.00

รวม
1,554,170.00
110,850.00
19,851,711.50 41,196,235.50

การบริหารความเสี่ยง
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตบางเขน และระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
1. แผนบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรมากยิ่งขึ้น
2. แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการเกิดมลภาวะในวิทยาเขตบางเขน กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ กาจัดขยะและน้าเสียบางบริเวณในวิทยาเขตบางเขต

การจัดการความรู้ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพ : กรณีการให้บริการและการอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนในการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ ภารกิจหลักของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ คือการให้บริการด้านอาคารสถานที่
การซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะความปลอดภัยการจราจร สวนและรักษาความสะอาด ในงานพิธี
ต่างๆ ปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงานด้านบริการมากขึ้น เพื่อให้งานบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันงานด้านบริการยังคงต้องใช้บุคลากรเป็นผู้ดาเนินการและประสานงานกับผู้มาขอใช้
บริการและดาเนินการตามขั้นตอนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานด้านการบริการและพัฒนา
บุคลิกภาพของบุ คลากรให้เหมาะสมกับงานบริการ ขณะเดียวกันกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็น
หน่วยงานที่ต้องรับปฏิบัติและปฏิบัติงานด้านการใช้และการสูญเสียพลั งงาน ซึ่งได้แก่ ไฟฟ้า ประปาหรือน้ามัน
เชื้อเพลิง ดังนั้นบุคลากรจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงาน
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอยู่ในการประกันคุณภาพของหน่วยงานถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมภารกิจ
หลักของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ดังนั้นจึงได้จัดทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประกันคุณภาพ : กรณีการให้บริการและ
การอนุรักษ์พลังงาน อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้บุคคลากรของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เข้าใจถึงความสาคัญและประโยซน์ของการ
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จัดการความรู้มากขึ้น
๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกแปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการและการประหยัดพลังงาน
๒.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาเอาความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการและการประหยัด
พลังงานที่ได้รับ ไปปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๓. กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ระยะเวลาการดาเนินงานและสถานที่
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
๕. วิธีการ
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย
๖. งบประมาณ
งบประมาณค่าใช้จ่าย ใช้เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจานวน 138,000 บาท โดย
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ตามรายละเอียด
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๘. ตัวชี้วัดและการประเมินผล
๘.๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๘.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
๘.๓ ผู้เข้าร่ว มโครงการร้ อยละ ๘๐ มีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยใช้วิธีตอบแบบ
ประเมินผล
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีการปรับทัศนคติที่ดีในการให้บริการและการอนุรักษ์
พลังงาน
๑๐. กาหนดการ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา
กิจกรรม
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.
พิธีเปิด
๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการให้บริการ
๑๐.๓๐ –๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการให้บริการ(ต่อ)
๑๒.๐๐ –๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิทยากรบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
๑๔.๓๐ –๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. วิทยากรบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
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ภาพกิจกรรม

การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระกาศนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพ
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึก ษา เพื่อมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ประกันคุณภาพในระดับ สานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นความสาคัญในการจัดทาและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริ การทางวิช าการและการท านุ บ ารุ งและศิล ปวัฒ นธรรม ของมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการนี้ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิก ารบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
พันธกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย
ความสะอาดและภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใต้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ จานวน 7 หมวด ในปีการศึกษา 2557 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
ประกอบการประเมินฯ รอบ 14 เดือน (1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) ซึ่งได้จัดทารายงาน
การศึกษาตนเอง (Self Study Report: SSR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
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1. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2557
วันที่ 24 กันยายน 2558 ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์

2. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.
ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมคณะกรรมการฯ ในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

ผู้จัดทา
นางสาวสุชีพ จันทอง
นายมาโนชย์ คงเล็ก
นายศรราม รักสกุล
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิชยา ชิดนอก
นางสุมาลี ภู่รัตน์

ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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