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วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจด้านอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดบริการ

ปรัชญา
น่าดู น่าอยู่ น่ามอง 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. เพื่อสนั บสนุนการให้บ ริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ
อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป้าหมาย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ ผู้บริหาร นิสิต บุคล ากร
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 ความสะอาดและภูมิทัศน์ ที่ดี ตลอดจนการบารุงรักษาอาคารกิจกรรม
นิ สิ ต และการบริ ห ารกลุ่ มงานอาคารพิ เศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 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 ต าม
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 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการของกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ
งานซ่อมบารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุน
ด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลาง
บางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กั นยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่
ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
เพือ่ สนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซ่อมบารุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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รูปภาพที่ 1 ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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รูปภาพที่ 2 ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน

รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

4

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรกิจกำรภำยใน

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรกิจกำรภำยใน

ผู้อำนวยกำรกองยำนพำหนะอำคำรและสถำนที่

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกองยำนพำหนะอำคำรและสถำนที่

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้ำงำนอำคำรและสถำนที่

หัวหน้างานสวนและรักษาความสะอาด

หัวหน้างานบารุงรั
งรักษาอาคารกิจการนิสิต

หัวหน้างานซ่อมบารุง

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

รูปภาพที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร(ต่อ)
โครงสร้างองค์กรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
งานบริหารและธุรการ

งานอาคารและสถานที่

- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
- หน่วยการเงินและงบประมาณ
- หน่วยบัญชีและจัดเก็บค่าธรรมเนียม
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยทะเบียนข้อมูลและ
บัตรอนุญาตผ่านเข้าออก มก.
- หน่วยประชาสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพ

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยบ้านพักสวัสดิการและ
ทะเบียนราษฎร์
- หน่วยอาคารหอประชุมและ
ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
- หน่วยอาคารพุทธเกษตร
- หน่วยอาคารโรงละคร ประเสริฐ
ณ นคร
- หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม 1
-หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม 2
- หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม 3
- หน่วยอาคารศูนย์เรียนรวม 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ
พระชันษาจุฬาภรณ์
(อาคารการเรียนรู้)
- หน่วยอาคารวิจัยและพัฒนา

งานสวนและรักษาความสะอาด

งานรักษาความปลอดภัย

- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยดูแลและตกแต่งสวน
- หน่วยรักษาความสะอาดและ
บารุงรักษาบริเวณ
- หน่วยจัดเก็บขยะมูลฝอย
- หน่วยเรือนเพาะชาและไม้ประดับ

งานซ่อมบารุง
- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยช่างก่อสร้าง
- หน่วยช่างไฟฟ้า
- หน่วยช่างโทรศัพท์
- หน่วยช่างประปา
- หน่วยช่างเครื่องปรับอากาศ
- หน่วยช่างเชื่อมโลหะ
- หน่วยบารุงรักษาระบบบาบัด
น้าเสีย

งานยานพาหนะ
- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยบริการยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล
- หน่วยรถสวัสดิการ
- หน่วยทะเบียนและ
การประกันภัย
- หน่วยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
- หน่วยช่างยนต์

งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

- หน่วยบังคับการและสนับสนุน
- หน่วยธุรการและพัสดุ
การปฏิบัติการ
- หน่วยช่างไม้
- หน่วยธุรการและพัสดุ
- หน่วยช่างประปา
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
- หน่วยช่างไฟฟ้า
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
- หน่วยช่างเชื่อม
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
- หน่วยช่างโครงการ
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
- หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
- หน่วยบริการวิทยุคมนาคม
- หน่วยให้บริการยืม-คืนรถจักรยาน ส่วนกลาง มก.

งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
- หน่วยธุรการและพัสดุ
- อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- อาคารสารนิเทศ 50 ปี
- อาคารสวัสดิการ มก.
- อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
- อาคารจอดรถบางเขน
- อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
- อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
- อาคารระพีสาคริก

รูปภาพที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ (ต่อ)

รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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งบประมาณ
1. รายได้จากการบริหารงาน
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

รายได้จากการบริหารงาน (107)
รายได้จากการบริหารงาน
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.
รายได้อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มก.
รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก.
รายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381)
รวม

5,824,599.88
5,824,599.88
16,068,340.41
5,733,106.10
5,160,854.40
2,352,529.80
1,417,154.31
1,404,695.80
6,045,126.77
6,045,126.77
20,925,232.30
20,925,232.30
48,863,299.36

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

รายรับ (บาท)
21,422,800.00
7,601,500.00
13,269,700.00
551,600.00
956,900.00
956,900.00
4,191,100.00
4,191,100.00
26,570,800.00

รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

รายจ่าย (บาท)
21,422,800.00
7,601,500.00
13,269,700.00
551,600.00
956,900.00
956,900.00
4,191,100.00
4,191,100.00
26,570,800.00
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2.2 งบประมาณเงินรายได้กองยานพาหนะฯ (107)
รายการ
งบบุคลากร
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน
ค่าประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ + ปรับแผน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง + ปรับแผน
ค่าครุภัณฑ์ + ปรับแผน
งบอุดหนุนทั่วไป
งบอุดหนุน + ปรับแผน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น + ปรับแผน
รวม

รายรับ (บาท)
43,163,302.00
40,203,202.00
1,883,700.00
1,076,400.00
16,406,216.24
16,406,216.24
30,001,803.10
22,828,530.00
7,173,273.10
2,911,900.00
2,911,900.00
2,460,324.26
2,460,324.26
94,943,545.60

รายจ่าย (บาท)
41,400,361.75
38,497,345.19
1,828,080.00
1,074,936.56
15,331,090.19
15,331,090.19
8,531,881.61
5,395,608.51
3,136,273.10
2,592,304.85
2,592,304.85
2,453,485.73
2,453,485.73
70,309,124.13

รายรับ (บาท)
5,024,680.00
4,677,180.00
217,200.00
130,300.00
15,943,000.00
9,638,000.00
6,305,000.00
1,269,800.00
1,269,800.00
20,000,000.00
20,000,000.00
42,237,480.00

รายจ่าย (บาท)
4,057,533.83
3,777,190.28
179,431.00
100,912.55
10,067,887.48
5,917,798.83
4,150,088.65
1,253,400.00
1,253,400.00
20,000,000.00
20,000,000.00
35,378,821.31

2.3 งบประมาณเงินรายได้ อ.จอดรถ มก. (325)
รายการ
งบบุคลากร
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน
ค่าประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า – ประปา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน + ปรับแผน
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
รวม

รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :
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2.4 งบประมาณเงินรายได้ อ.สวัสดิการ (326)
รายการ
งบบุคลากร
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน
ค่าประกันสังคม
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า – ประปา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายรับ (บาท)
745,500.00
675,140.00
17,920.00
52,440.00
3,961,100.00
2,057,100.00
1,904,000.00
51,900.00
51,900.00
4,758,500.00

รายจ่าย (บาท)
735,334.80
669,576.00
17,758.80
48,000.00
2,600,259.22
1,301,188.60
1,299,070.62
51,900.00
51,900.00
3,387,494.02

รายรับ (บาท)
25,000,000.00
25,000,000.00
3,227,400.00
387,000.00
2,840,400.00
28,227,400.00

รายจ่าย (บาท)
18,655,825.50
18,655,825.50
2,438,832.00
387,000.00
2,051,832.00
21,094,657.50

2.5 งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง (110)
รายการ
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าจ้างเหมาบริการ)
งบอุดหนุน
ค่าโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.
ค่าโครงการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการส่วนกลาง
รวม

รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี :

9

ข้อมูลบุคลากร
จาแนกตามประเภทบุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประจาปี 2559
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย

คน
17

ร้อยละ
4.16

16
325
3
48
414

3.91
79.46
0.73
11.74

(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็น พน.มหาวิทยาลัย)

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
นักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
รวม

จานวนบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา
จาแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

คน
13
66
335
414

ร้อยละ
3.14
15.94
80.92
100

จานวนบุคลากรที่มีตัวครองจาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
งานบริหารและธุรการ
งานอาคารและสถานที่
งานซ่อมบารุง
งานยานพาหนะ
งานสวนและรักษาความสะอาด
งานรักษาความปลอดภัย
งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
รวม

คน
1
28
30
33
54
75
106
17
70
414

ร้อยละ
0.24
6.76
7.25
7.97
13.04
18.12
25.60
4.11
16.91
100

รายงานประจาปีงบประมาณ 2559 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

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

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู้

F. 1. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารจัดการ

F. 2. การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มีประสิทธิภาพ

งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานยานพาหนะ

2
รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กองยำนพำหนะ
อำคำรและสถำนที่ สำนักงำนอธิกำรบดี
งานอาคารและสถานที่

หัวหน้างา

I. 5. การพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน

I. 6.การส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา
หัวหน้างานซ่
งาน อมบารุง
F. 3. การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้
หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอา
หัวห - 11 -

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 ระบบการ
บริหารความเสี่ยง)
I. 4. ระบบพัฒนากายภาพและการรักษาความ
9. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยาเขตบางเขน
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
10. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง
11. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลดลง
L. 1. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 12. กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
พัฒนา และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร)
13. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

2554
>3.5
7.1

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

2559
>3.5
82.0

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

หน่วย
นับ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
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เป้าประสงค์ (14)

ตัวชี้วัด (27)

L. 2. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้
L. 3. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
จัดการ

L. 4. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน
F. 1. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

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

14. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต่อจานวนบุคลากร
ทั้งหมด (มก. 3.5)
15. ร้อยละของบุคลากรประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
16. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การ
เรียนรู้
17. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระบบสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ
18. จานวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหาร
19. ระดับความสาเร็จในการนาสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
20. จานวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สาเร็จ
21. จานวนชิ้นงานที่นาไปพัฒนาการทางาน
22. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินไม่เกินวงเงินของ
โครงการทั้งหมด
23. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ค้างสัญญาเงินยืมตาม
เวลาที่กาหนด
24. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
25. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค
26. จานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
27. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

2555
80

เป้าหมาย
2556
2557
80
80

2558
80

2559
80

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

ค่าเฉลี่ย

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

ฐาน
ร้อยละ

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

เรื่อง
เรื่อง
ร้อยละ

1
1
80

1
1
82

1
1
85

1
1
87

1
1
89

1
1
91

ร้อยละ

80

82

85

87

89

91

ร้อยละ

80

82

85

87

89

91

ร้อยละ

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
ร้อยละ

2554
80

ร้อยละ
ระดับ

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

โครงการ/กิจกรรม (26)

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การให้บริการ
2. ร้อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาให้บริการ
3. ร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ
4. ร้อยละของจานวนงานที่เสร็จทันตาม
กาหนด
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
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. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยา 8. โครงการสารวจความพึงพอใจ
เขตบางเขน
10. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง
9. พัฒนาระบบการจราจรพื้นที่
ส่วนกลาง มก.
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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. กระบวนการและกลไกในการบริหาร 11. จัดทาแผนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนา และธารง
ทรัพยากรบุคคล
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
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. จานวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้ 17. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ในการบริหาร
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s
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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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18. ศูนย์การศึกษานานาชาติ
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งบประมาณ

OS Matrix / หน่วยงาน*
10 11 12 13 14 15 16 17 18

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. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้
สาธารณูปโภค
26. จานวนงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได้จาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
27. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

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

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

23. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
โครงการ/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

1

2

s

s
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4
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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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ยุทธศาสตร์ที่ 1 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)

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2557
2558
2559
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
1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนให้
บุคลากร มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างสม่าเสมอ

ตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน

โครงการ
ของหน่วยงาน

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

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณี
อันดีในมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2557
2558
2559
2
2
2

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสน 350
ธรรมแก่บุคลากร

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

350
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350

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

มาตรการ
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด

โครงการ
ของหน่วยงาน

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2557
2558
2559
7
7
7

- กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ.1.1)

- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มก.

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

- 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

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

- 19 -

กลยุทธ์

มาตรการ

1.2 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
หน่วยงานทุกระดับ

2. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการหา
รายได้

2.1 พัฒนาการหารายได้ในทุกภารกิจ
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

- จานวนโครงการวิจัย
สถาบัน
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (มก.)

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ....)
2557
2558
2559
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียนส่วนกลาง
3
3
3
โครงการ
ของหน่วยงาน

- 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.)
- จานวนโครงการ/กิจกรรม - โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่บริหารจัดการทรัพย์สินให้ - โครงการพัฒนารายได้จากการดาเนินภารกิจต่างๆ
เกิดรายได้
- ร้อยละของรายได้จากการ
บริหารทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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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....)
2557
2558
2559
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. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

- 21 -

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....)
2557
2558
2559
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
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แผน/ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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

- โครงการพัฒนาป้ายแนะนาเส้นทาง
และอาคารสถานที่ให้มีความเป็น
นานาชาติ

- จานวนโครงการ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
1 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบและทรัพยากร
ให้ทันสมัย เพื่อให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับ
นิสิต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เพื่อการสร้างองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย

- โครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์สาหรับการเรียนการ
สอน
- โครงการจัดหาและพัฒนาห้องอ่าน
หนังสือและจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
สาหรับนิสิต

- จานวนโครงการ

4 โครงการ

6 โครงการ

- จานวนโครงการ

2 โครงการ

2 โครงการ

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
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ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
1 โครงการ

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
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(รอบ12 เดือน)
9 โครงการ

220 คน

230

4.23

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 90

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
8 โครงการ
ร้อยละ 95

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์

เพื่อปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง
1.1 ปรับปรุงกระบวนการทางาน - โครงการปรับปรุงงาน/ลด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อลดขั้นตอนการทางานและ ขั้นตอนการทางาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
- การสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
- การพัฒนาการให้บริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
- การจัดการองค์ความรู้ภายใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน (ก.พ.ร.)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
5 ข้อ

4.00

3.83

- ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ

5 ข้อ

5 ข้อ

- การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

5 ข้อ

5 ข้อ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในด้านต่างๆ

มาตรการ

1.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
หน่วยงาน วิทยาเขต
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.4 ส่งเสริมระบบการพัฒนา
บุคลากรให้เกิดความรักและ
ผูกพันกับมหาวิทยาลัย สร้าง
จิตสานึกในการทางานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

3.5 จัดทาระบบการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล เพื่อให้บุคลากร
สามารถประเมินตนเองและ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลได้
ด้วยตนเอง

โครงการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- การจัดทาแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)
- การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
- โครงการพัฒนาปรับปรุง
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

- กระบวนการพัฒนาแผน

- โครงการสัมมาทิฐิ

- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
8 ข้อ

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
8 ข้อ

ร้อยละ 95

ร้อยละ 92

16 ฐานข้อมูล

17 ฐานข้อมูล

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

- โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทย

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
และการติดตามประเมินผล

- ระบบการพัฒนาบุคลากร

7 ข้อ

7 ข้อ

- จานวนฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการของหน่วยงาน
- การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4 แสวงหารายได้จาก
ภายนอก

4.2 เร่งสร้างรายได้จากสิทธิ
ประโยชน์และทรัพย์สินของ
หน่วยงาน วิทยาเขต และ
มหาวิทยาลัย เพื่อการพึ่งตนเอง
ได้ เพิ่มรายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้
5.1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงาน ร่วมกันในหน่วยงานและระหว่าง
และระหว่างหน่วยงานให้มี
หน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้
สูงสุด
ทรัพยากร อาทิ อาคาร สถานที่
เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร
เป็นต้น
5.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่ม
มากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างการมี
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ส่วนร่วมในการบริหารงานอย่าง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมี
ของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
จริยธรรมบนพื้นฐานของหลัก
เรื่องนัน้ ๆ บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล

- โครงการบริหารและจัดหา
รายได้ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในหรือ
ต่างประเทศ
- จานวนรายได้ที่ได้รับ (หน่วย : ล้านบาท)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ร้อยละ 90

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
ร้อยละ 96

20 ล้านบาท

48,863299.36

- จานวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

40 ล้านบาท

86,928,970.86

โครงการส่งเสริมมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน

- จานวนโครงการ

1 โครงการ

- การจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง

- ระบบบริหารความเสี่ยง
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2 โครงการ
6 ข้อ

กลยุทธ์

มาตรการ

8.1 ส่งเสริมสวัสดิการและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ
อาทิ กีฬา ดนตรี และสุขภาพ
เป็นต้น

8.2 จัดหาและพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ
รถสวัสดิการ โรงอาหาร ที่พัก
อาศัย พื้นที่สีเขียว
สภาพแวดล้อม และสุขอนามัย

- การประเมินภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน

4.00

3.25

- ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน

8 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

3 โครงการ

7 โครงการ

3.84

3.85

โครงการของหน่วยงาน

- โครงการติดตามผลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพ
6.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติ - การประเมินภาวะผู้นาตาม
หน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กาหนดอย่าง
เหมาะสม
- การประเมินภาวะผู้นาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสวัสดิการ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาหรับนิสิตและบุคลากร

- จานวนครั้งที่มีการติดตามผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
4 ครั้ง

ตัวชี้วัด

- โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU - ผลการชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมใน
GREEN CAMPUS)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

- โครงการพัฒนาปรับปรุง
สวัสดิการสาหรับนิสิต/บุคลากร
- โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
มก.

- จานวนโครงการ
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)
34 ครั้ง

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการของหน่วยงาน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ผลดาเนินงาน
(รอบ12 เดือน)

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.84

3.85

- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.92

3.92

- ระดับความพึงพอใจต่อการบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต

3.91

3.93

- อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

4 ข้อ

4 ข้อ

- การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

5 ข้อ

5 ข้อ

15,000 คน

15,010 คน

3.91

3.93

ตัวชี้วัด

เป็นต้น
- โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการรักษาความปลอดภัย
ส่วนกลาง
- โครงการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม
ส่วนกลาง มก.
โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ
- โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ มก.
- โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ภายใน มก.

- ระดับความพึงพอใของผู้รับบริการ
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ผลการดาเนินงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการภารกิจของเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
สะ ด ว ก ส ะอ า ด ป ล อ ดภั ย เ กิ ด ป ระ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ นิ สิ ต บุ ค ล า ก ร แ ล ะป ร ะ ช า ค ม โ ด ย ร ว ม ข อ ง
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สนับสนุน ในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นนานาชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่ทันสมัย ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้สาหรับนิสิต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อการสร้าง
องค์ความรู้ที่มีความทันสมัย
1. โครงการปรับปรุง พัฒนาเครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนาเส้นทาง และป้ายอาคารสถานที่ให้มี
ความเป็นนานาชาติ ดาเนินการสารวจเครื่องหมายจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีชารุด หรือ
เสื่อมสภาพ จะทาการจัดซื้อเพื่อดาเนินการติดตั้งใหม่ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร
โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 71,856.80 บาท ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
 ดาเนินการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณแนวถนนหลวงสุวรรณ
 ดาเนินการซ่อมแซมป้ายจราจรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้าท่วมภายในมหาวิทยาลัยฯ
 ด าเนิ นการท าความสะอาดและซ่ อมแซมแผงจราจรที่ ได้ รั บผลกระทบจากภาวะน้ าท่ วมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
 ถนน สุวรรณวาจกสิกิจ บริเวณแยกไปรษณีย์
 ตั้ งกรวยยาง บริ เวณถนนไพฑูรย์ อิ งคสุ วรรณ ตั้ งแต่เรือนองุ่นปวิณ ปุณศรีจนถึ งหน้ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
 ติดตั้งป้ายห้ามจอดตลอดแนว ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณหน้าไปรษณีย์
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอด บริเวณด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
 ติดตั้งป้ายจราจรประชาสัมพันธ์บอกทาง ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่ประตูงามวงศ์วาน 1 จนถึง
แยกสิ่งทอ
 ติดตั้งป้ายห้ามจอดตลอดแนว ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ขาเข้า จนถึงหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ติ ด ตั้ง ประชาสั มพั นธ์ เตื อ นห้ ามจอดตลอดแนว บริ เวณโรงเรี ยนสาธิ ตเกษตร ด้ านข้างคณะ
ศึกษาศาสตร์
 ติดตั้งป้าย ห้ามจอด 05.00-17.00 น. ฝ่าฝืนล็อกล้อปรับ 500 บาท ถนนจันทรสถิตย์ บริเวณ โค้ง
สานักพิพิธภัณฑ์ และบริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์
 ทาสีเสาติดตั้งป้าย จานวน 8 ต้น บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่แยกคณะประมงจนถึงหน้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
 ติดตั้งป้ายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ศูนย์การ
เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาประมง บริเวณทางเข้าคณะประมง
 ติดตั้งป้ายบอกทางคณะสิ่งแวดล้อม
 ติดตั้งป้ายบอกทางอาคารเทพศาสตร์สถิต
รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กองยำนพำหนะ อำคำรและสถำนที่ สำนักงำนอธิกำรบดี
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 ติดตั้งป้ายบอกทางไปยังคณะประมง คณะสิ่งแวดล้อม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารจอดรถบางเขน บริเวณแยก 50 ปี

2. โครงการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการ
พัฒนาปรับปรุงอุป กรณ์โสตทัศนูป กรณ์อาคารเรียนส่ว นกลาง โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจาปี
งบประมาณ 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) โดยดาเนินการติดตั้งแล้วที่อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จานวน 10
เครื่อง และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 จานวน 14 เครื่อง
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3. โครงการปรับปรุงชั้นที่ 1 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นที่อ่านหนังสือ
และทากิจกรรมนอกห้องเรียนสาหรับนิสิต โดยดาเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน วัสดุบุผิวและผนังอลูมิเนียม ติดตั้งระบบ
เมนไฟ ดวงโคม และติ ด ตั้ ง ระบบปรั บ อากาศ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ใช้ ง บประมาณเงิ น รายได้ ส่ ว นกลาง เป็ น เงิ น
6,380,000 บาท

4. โครงการจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารจอดรถวิภาวดี สาหรับนิสิตนั่งอ่านหนังสือ และทากิจกรรม
คือ โต๊ะ จานวน 55 ตัว และเก้าอี้ จานวน 220 ตัว ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 279,539.50 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1. โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS
จากการดาเนินงานโครงการต่างๆ จานวน 9 โครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียว (KU GREEN CAMPUS) ซึ่ง
แต่ละโครงการฯ สามารถช่วยในการจัดการขยะและมลพิษภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ ดังนี้
1. โครงการสถานีผลิตน้ามันไบโอดีเซล สามารถช่วยลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน จากการรับ
บริจาคน้ามันพืชใช้แล้ว โดยส่วนใหญ่ได้มาจากร้านค้าตามโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะนาน้ามันพืชใช้
แล้วมาผลิตเป็นน้ามันไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-200 และนาน้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นี้ มาใช้ภายในรถส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยฯ รถบรรทุกการเกษตร ของมหาวิทยาลัยฯ
2. โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เป็นโครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยังเป็นการออก
กาลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3. โครงการคลองสวยน้าใส มก. เป็นการจัดการทรัพยากรน้าตาม คู คลอง โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้าเพิ่มออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชในคู คลอง เป็นต้น ทางชีวภาพ
ได้แก่ การใช้น้าหมักชี วภาพจากโครงการโรงผลิตน้าหมักชีวภาพและปุ๋ยน้าชีวภาพ มก. และการจัดการทางสังคม
ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรน้าในมหาวิทยาลัยฯ
4. โครงการโรงผลิ ตน้ าหมักชีว ภาพและแก๊ส ชีวภาพระดับครัว เรื อนจากขยะสด สามารถช่ว ยลด
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ปริ มาณขยะประเภทขยะสด โดยนามาเป็นวัตถุดินในกระบวนการทาน้าหมักชีว ภาพ และปุ๋ยน้าชีว ภาพ และ
นามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิเช่น การใช้น้าหมักชีวภาพในการบาบัดน้าเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการ
คลองสวยน้าใส มก. ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก จะนาไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกาจัดขยะ มก. เพื่อ
เป็นปุ๋ย และนาปุ๋ยที่ได้นี้ ไปใช้ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้งานสวนฯ ของมหาวิทยาลัยฯ
5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มก. สามารถช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษจากเดิมที่มีการจัดการเศษ
กิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ โดยนาเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ มาใช้ในการบารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เป็นการจัดการขยะที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะรวม
และขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะมีการติดตั้งกล่องฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตสานึกให้กับนิสิตและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ
7. โครงการระบบบาบัดน้าเสียรวม มก. เป็นการจัดการน้าเสียที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยฯ น้าเสียที่ผ่านการบาบัดจะปล่อยลงคูน้าภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการรดน้าต้นไม้ต่อไป
8. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นโครงการส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร
และบุคคลภายนอก ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ เพื่อเป็น
การลดมลพิษทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ จากการใช้รถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถสาธารณะแทน
9. จากโครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพ มก. เป็นโครงการจัดการขยะประเภทเศษอาหารหลังร้านและ
เป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ที่สนใจในเรื่องพลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ย
น้าที่ได้จากโครงการฯ
กล่าวโดยสรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ดาเนินการโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลด
มลพิษ จานวน 9 โครงการ ดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการทางวิชาการ เกี่ยวกับให้นิสิ ต
บุคลากร และผู้สนใจมาศึกษาดูงาน และมีผลการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. งานบริการทางวิชาการ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ให้บริการทางวิชาการ โดยมีบุคลากร นิสิต
และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้
ดูงานระบบบาบัดน้าเสีย มก.
 ให้ ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบบาบัดน ้าเสีย กับภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิง่ แวดล้ อม คณะ

สิ่งแวดล้อม นิสิตระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 วันที่ 7 มีนาคม 2559 และวันที่ 18 มีนาคม 2559
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- 34 -

 ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบบาบัดน้าเสีย กับภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะ
สิ่งแวดล้อมเก็บตัวอย่างน้าจากระบบบาบัดน้าเสีย ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 จนกระทั่งสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 7 มีนาคม 2559 และวันที่ 18 มีนาคม
2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ช่วงเวลา
15.00 น. โครงการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุน ายน
2559 เวลา 08.30 – 10.30 น. ศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ช่วงเวลา
15.00-16.00 น.

3. การประเมินผลการดาเนินงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ทั้ง 9 โครงการ
จากผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด จานวน 210 คนสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.62
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว
1.1 ข้อมูลความสนใจของผู้เข้าศึกษาดูงานในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิ ทยาเขตสีเขียว
ปรากฏผลดังตารางที่ 1-1 และภาพที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 แสดงจานวนและค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่างๆ
โครงการ*
1. โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล มก.
2. โครงการจักรยาน มก. (KU-BIKE)
3. โครงการคลองสวยน้าใส
4. โครงการผลิตน้าหมักชีวภาพระดับครัวเรือน
5. โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย
6. โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร
8. โครงการสถานีแก๊สชีวภาพ มก.
9. โครงการระบบบาบัดน้าเสียรวม มก.

n=163
ความสนใจ
จานวน
ร้อยละ
106
65.03
48
29.45
77
47.24
56
34.36
41
25.15
74
45.40
30
18.40
55
33.74
24
14.72

* ตอบได้มากกว่า 1 โครงการ
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ภาพที่ 1-1 แสดงค่าร้อยละความสนใจในโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว
จากตารางที่ 1-1 และภาพที่ 1-1 พบว่าผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความสนใจในโครงการสถานีผลิต
ไบโอดีเซล มก. มากที่สุดรองลงมาคือ โครงการคลองสวยน้าใสคิดเป็นร้อยละ 65.03 และ 47.24 ตามลาดับและ
โครงการที่ได้รับความสนใจน้อยสุด คือ โครงการระบบบาบัดน้าเสียรวม มก.คิดเป็นร้อยละ 14.72
1.2 เพศ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1-2 และภาพที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จานวน
63
100
163

ร้อยละ
38.65
61.35
100.00

38.65%

61.35%

เพศชาย
เพศหญิง

ภาพที่ 1-2 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านเพศ
จากตารางที่ 1-2 และ ภาพที่ 1-2 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่เป็นหญิงมี จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
61.35 ที่เหลือเป็นเพศชาย จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 38.65
1.3 อายุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ ปรากฏผลดัง
ตารางที่1-3 และภาพที่ 1-3
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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ตารางที่ 1-3 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 20 ปี
93
21-30 ปี
40
31-40 ปี
6
41-50 ปี
14
51-60 ปี
10
รวม
163

ร้อยละ
57.06
24.54
3.68
8.59
6.13
100.00

6.13%
8.59%
3.68%

ตำ
่ กว่ำ 20 ปี

21-30 ปี
31-40 ปี

57.06%

24.54%

41-50 ปี
51-60 ปี

ภาพที่ 1-3 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอายุ
จากตารางที่ 1-3 และ ภาพที่ 1-3 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 93 คนคิดเป็น
ร้อยละ 57.06 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54 และน้อยสุดอยู่ในช่วงอายุ 31-40
ปีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68
1.4 อาชีพ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-4 และ
ภาพที่ 1-4
ตารางที่ 1-4 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ
อาชีพ
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
รวม

จานวน
132
31
163

ร้อยละ
80.98
19.02
100.00
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19.02%
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80.98%

ภาพที่ 1-4 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านอาชีพ
จากตารางที่ 1-4 และ ภาพที่ 1-4 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน จานวน
132 คน คิดเป็นร้อยละ 80.98 รองลงมา เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.02
1.5 ระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่
1-5 และภาพที่ 1-5
ตารางที่ 1-5 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
มัธยมศึกษา
84
51.53
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
78
47.85
อื่นๆ
1
0.61
รวม
163
0.61%
47.85%
51.53%

มัธยมศึกษา

ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

อืน่ ๆ

ภาพที่ 1-5 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านระดับการศึกษา
จากตารางที่ 1-5 และ ภาพที่ 1-5 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ช่วงมัธยมศึกษา จานวน
84 คน คิดเป็นร้อยละ 51.53 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85
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1.6 การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาเขตสีเขียว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-6 และภาพที่ 1-6
ตารางที่ 1-6 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ
n=163
การทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน
ร้อยละ
มีผู้แนะนา
114
69.94
วิทยุหรือโทรทัศน์
18
11.04
อินเทอร์เน็ต
29
17.79
สื่อหรือสิ่งพิมพ์
19
11.66
จากแหล่งอื่นๆ
10
6.13
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

11.66%

มีผู้แนะนา

6.13%

วิท ยุห รื อโทรทัศน์
อินเทอร์ เน็ต

17.79%

สื่อหรื อสิ่งพิมพ์
69.94%
11.04%

จากแหล่งอื่ น

ภาพที่ 1-6 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จากตารางที่ 1-6 และ ภาพที่ 1-6 พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯโดยผ่าน
ทางผู้แนะนา จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 69.94 รองลงมาทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ จากทางอินเทอร์เน็ต
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79 ส่วนการทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์และทางวิทยุหรือ
โทรทัศน์จานวน 19 และ 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.66 และ 11.04 ตามล าดับน้ อยสุ ดทราบข้ อมูลประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จากแหล่งอื่นๆ อาทิเช่น การเข้าค่าย จากหน่วยงานจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.13
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1.7 การนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากับบุคคลหรือองค์กร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากับ
บุคคลหรือองค์กร ปรากฏผลดังตารางที่ 1-7 และภาพที่ 1-7
ตารางที่ 1-7 แสดงจานวน และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากับบุคคล
หรือองค์กร
n=163
นาความรู้ที่ได้ไปแนะนา*
นักเรียน/นิสิต
เพื่อน
ญาติ พี่น้อง
ชุมชน
เกษตรกร
อื่นๆ
* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
94
85
47
21
5
9

ร้อยละ
57.67
52.15
28.83
12.88
3.07
5.52

ภาพที่ 1-7 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าศึกษาดูงานในด้านการนาความรู้ที่ได้แนะนากับบุคคลหรือองค์กร
จากตารางที่ 1-7 และ ภาพที่ 1-7 พบว่า ผู้ เข้าศึกษาดู งาน ส่ วนใหญ่จะน าความรู้ที่ ได้ไปแนะน า ต่อโดยมี
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด คือกลุ่ม นักเรียน/นิสิต มีจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 57.67 รองลงมากลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม
เพื่อน มีจานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 52.15 สุดท้ายนาความรู้ที่ได้ไปแนะนากลุ่มญาติ พี่น้อง และ ชุมชนมีจานวน 47
และ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.83 และ 12.88 ตามลาดับ
ตารางที่ 2-1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานจาแนกตามระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
1. ก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน
2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความ
เหมาะสม

มากที่สุด
34
(20.86)
55
(33.74)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
50
57
16
(30.67) (34.97) (9.82)
87
20
1
(53.37) (12.27) (0.61)
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น้อยที่สุด
6
(3.68)
0
(0)
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ประเด็นคาถาม
3. การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร
4. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนหลังเข้าศึกษาดูงาน
5. ระยะเวลาความเหมาะสมของการบรรยายและการ
เยี่ยมชม
6. ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้
8. ความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอานวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่
9. ความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมด

มากที่สุด
70
(42.94)
58
(35.58)
61
(37.42)
59
(36.20)
66
(40.49)
84
(51.53)
77
(47.24)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
86
7
0
(52.76)
(4.29)
(0)
94
11
0
(57.67) (6.475)
(0)
89
13
0
(54.60)
(7.98)
(0)
93
11
0
(57.06)
(6.75)
(0)
84
12
1
(51.53)
(7.36) (0.61)
72
7
0
(44.17)
(4.29)
(0)
79
7
0
(48.47)
(4.29)
(0)

น้อยที่สุด
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

จากตารางที่ 2-1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ เข้าศึกษาดู งานจาแนกตามระดับความพึงพอใจ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับ
ชุมชนก่อนเข้าศึกษาดูงาน จัดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.97 ส่วนเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบ
มีความเหมาะสมจัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.37 ความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การถ่ายทอดเนื้อหา
และการบรรยายของวิทยากร จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.76 และมีความพึงพอใจในเรื่องได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุ มชนหลังเข้าศึกษาดูงาน จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 57.67 ความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยายและการเยี่ยมชม
และความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.60 และ 57.06 ตามลาดับ ส่วนความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการนาความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.40 สาหรับความเหมาะสมของการให้บริการและ
คอยอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ จัดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.53 และ ความพึงพอใจของผู้เข้า
ศึกษาดูงานในภาพรวมทั้งหมด จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.47
ตารางที่ 2-2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ
n=163

ประเด็นคาถาม
1. ก่ อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน
2. เนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมีความเหมาะสม
3. การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร
4. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและ

3.55

S.D.
1.043

ความพึงพอใจ
มาก

4.20
4.39
4.29

0.668
0.570
0.585

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X
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ประเด็นคาถาม
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนหลังเข้าศึกษาดูงาน
5. ระยะเวลาความเหมาะสมของการบรรยายและการเยี่ยมชม
6. ความเหมาะสมการจั ดเตรีย มสถานที่ การจัดเตรียมวัส ดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้
8.ความเหมาะสมของการให้ บ ริ ก ารและคอยอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่
9. ความคิดเห็นในภาพรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ความพึงพอใจ

4.30
4.30

0.607
0.587

มากที่สุด
มากที่สุด

4.32
4.47

0.635
0.581

มากที่สุด
มากที่สุด

4.43
4.25

0.577
0.650

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2-2 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 9 ประเด็นโดยเฉพาะเรื่องความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.47 รองลงมาจะเป็นในเรื่องภาพรวมทั้งหมดของผู้เข้าศึกษาดูงานและ
การถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากรโดยมีค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันคือ 4.43 และ 4.39 ตามลาดับ ส่วน
ประเด็นเรื่องการนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนประเด็นเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา
ความเหมาะสมของการบรรยายและการเยี่ยมชมและความเหมาะสมด้านการจัดเตรียมสถานที่และการจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.30 ส่วนประเด็นในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนหลังเข้าศึกษาดูงานโดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 และเรื่องเนื้อหาการบรรยายและเอกสารประกอบมี
ค่าเฉลี่ย 4.20 สุดท้ายผู้เข้าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากก่อนเข้าศึกษาดูงานท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนค่าเฉลี่ย 3.55
สรุปผลการประเมิน
การประเมินผลการศึกษาดูงานของ โครงการต่างๆ ที่กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการภายใต้
โครงการวิทยาเขตสีเขียว สรุปได้ดังนี้
ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมทาแบบสอบถามทั้งหมดมีจานวน 163 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วน
ใหญ่มีความสนใจในการเข้าศึกษาดูงานของโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด ร้อยละ 65.03 ส่วนโครงการที่ได้รับ
ความสนในรองลงมาคือโครงการคลองสวยน้าใสร้อยละ 47.24 ผู้เข้าศึกษาดูงานของโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 61.35 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 38.65 อายุของผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 57.06 รองลงมา
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปีร้อยละ 24.54 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้เข้าศึกษาดูงานของโครงการ ฯ เป็นนิสิต/นักศึกษา/
นักเรียน ร้อยละ 80.98 รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 19.02 ระดับการศึกษาของผู้เข้าศึกษาดูงานส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมัธยม ร้อยละ 51.53 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ร้อยละ 47.85 การทราบข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ส่วนใหญ่มีผู้แนะนาและจากทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 69.94 และ 17.79 ตามลาดับ การนา
ความรู้ที่ได้ไปแนะนาต่อของ ผู้เข้าศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จะนาความรู้ที่ได้ไปแนะนา นักเรียน/นิสิต รองลงมาเป็นเพื่อน
ร้อยละ 57.67 และ 52.15 ตามลาดับ
ในส่วนของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดูงานพบว่าผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนเพิ่มขึ้น ส่วนความเหมาะสมของการให้บริการและคอยอานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47) รองลงมาความพึงพอใจใน
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ภาพรวมทั้งหมดของการเข้าศึกษาดูงานผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43)
ส่วนความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดเนื้อหาและการบรรยายของวิทยากร ศึกษาดูงานผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่อง
ดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) ส่วนการนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญ
เท่ากันในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32) ส่วนเรื่อง ความเหมาะสมของระยะเวลาในบรรยายและเยี่ยมชม
และ ความเหมาะสมการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้เข้าศึกษาดู
งานให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.30) และ ความเหมาะสมในเนื้อหาการบรรยายและ
เอกสารประกอบ ผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวใกล้เคียงกันในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูความเป็น
ไทยและนาพาสู่สากล
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร
นิสิต มีส่วนร่วมเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากนั้นยังให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทยในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่จัดเอง
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2558 ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะและเทคนิคในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเข้าร่วม จานวน 359 คน

2. โครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่”
เป็นการที่ผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และสัมมาทิฐิร่วมกัน จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ มีบุคลากรเข้าร่วม จานวน 353 คน

กิจกรรมส่วนกลางกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน
และสนับสนุนการจัดงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การจัดดอกไม้ การจัดสวน
ตกแต่ง ไม้ ดอกไม้ป ระดับ ตกแต่ งสถานที่บ ริเ วณพิธี การจัด เก็ บขยะมูล ฝอย การดูแ ลรั กษาความสะอาดพื้น ที่
ส่วนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบารุงรักษาอาคารพิธี การติดตั้งและ
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ การให้บริการยานพาหนะกับ
ฝ่ายต่าง ๆ การให้บริการใช้ห้องประชุม อาคารจอดรถ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้น ยังได้จัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. งานถวายผ้ากฐินพระราชทานประจาปี 2558 เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา
ได้มีส่วนร่ วม โดยเสด็จพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัด บ้านแหลม อาเภอแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และมีบุคลากรของกองยานพาหนะฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
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2. งานวั น ที่ ร ะลึ ก นนทรี ท รงปลู ก ดนตรี ท รงโปรด สื บ สานวั น ทรงดนตรี ประจ าปี 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ
นนทรี ท รงปลู ก ดนตรี ท รงโปรด สื บ สานวั น ทรงดนตรี วั น อาทิ ต ย์ ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จั ดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลั งของแผ่ นดิน ถวายเป็นราช
สักการะ ราชสดุดีเฉลิใมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดยเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความมั่นคงต่อ
ประเทศชาติ สนองในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารี
กุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

4. งานขอบคุณบุคลากร ประจาปี 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากร เพื่อ
เป็นการขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กั บมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งปี ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ทางานต่อไป ด้วยพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 74 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี และเวลา
16.30 น. เป็นพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจาปี 2558 ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และ
งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ า อาคารเทพศาสตร์ ส ถิ ต ย์ เมื่ อ วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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5. งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เกษตรแฟร์” ประจาปี 2559 ณ
พลับ พลาพิธี หน้าอาคารจั กรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จ
ภายใต้แนวคิด“เกษตรศาสตร์นาไทย สู้ภัยแล้ง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

6. พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา และทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

7. ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจาปี 2559 “ สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน ” เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2559 ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี (เข้ามาทาง
ประตูวิภาวดีรังสิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 7.00 น.
กิจกรรมทาบุ ญตักบาตรพระสงฆ์ 74 รูป ช่วงบ่าย เริ่มในเวลา14.00 น. กิจกรรมขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป
ประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นิสิตและบุคลากรได้ร่วมกันสรงน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีขบวนแห่สุด
ยิ่งใหญ่ 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนนางราและกลองยาว ขบวนแห่พระพุทธรูป ขบวนผู้บริหาร ขบวนรถบุปผชาติ
และเทพีสงกรานต์ ขบวนแตรวง การปลูกต้นจันทร์กระพ้อโดยอาจารย์อาวุโส พิธีรดน้าดาหัวขอพรบูรพาจารย์อาวุโส
การประกวดเทพีสงกรานต์ และการแสดงดนตรีวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย
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สนับสนุนการจัดงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ อาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่
การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณงานพิธี การบริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และงาน
อื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยมีรายการดังนี้
ลาดับ
ที่
๑

กิจกรรม/งานโครงการ

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

อาคารจักรพันธ์

1 ตุลาคม ๒๕๕๘

๒

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน
ประจาปี 2558
งานประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องกาพล อดุลวิทย์

26 ตุลาคม๒๕๕๘

กองกลาง

3

งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2557

อาคารจักรพันธ์

4

งานสภามหาวิทยาลัยเกษตรฯ
พบสานักงานอธิการบดี
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

26 - 30 ตุลาคม
๒๕๕๘
3 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สานักงานสภา มก.

5
6
7
8

งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจาปี
2558
งานกาหนดรับการประเมินตุณภาพ ภายใน มก.

ห้องสุธรรมอารีกุล
ห้องประชุม 9201 อาคาร 9

ณ สนามอินทรีย์
อาคารจักรพันธ์

14 พฤศจิกายน 2558

คณะศึกษาศาสตร์

สระว่ายน้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์
อาคารจักรพันธ์

14 - 15 พฤศจิกายน
2558
18 - 19 พฤศจิกายน
2558
19 พฤศจิกายน 2558

สระว่ายน้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์
สานักทะเบียน

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจ

1,000 บาท

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์และ
ทรัพยกร
กองกลาง

1,000 บาท

หอประชุม
ห้องกาพล อดุลวิทย์

11

งานแข่งขันว่ายน้าและโปโลน้า ชิงชนะเลิศ

12

โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

13

โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “นวัฒกรรมเชิง
ธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
พิธีเปิดงานบรรยายพิเศษ Digital ku day : Next
step towards a digital University
งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประมงไทยไร้ทางออก”

ห้องAuditorium ชั้น 5 ตึก
1
ห้องAuditorium ชั้น 3
อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2558

งานโครงการถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
งานประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558 การปรับตัวด้าน

ห้องสุธรรมอารีกุล

3 ธันวาคม 2558

15
16
17

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท

ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
กองกลาง

10

14

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

4-6 พฤศจิกายน
๒๕๕๘
6 - 15 พฤศจิกายน
2558
8 - 10 พฤศจิกายน
2558
9 - 13 พฤศจิกายน
2558
12 พฤศจิกายน 2558

งานแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นประจาปี
2558
งานพิธีเปิดโครงการเกษตรสาสตร์ลดพุงมุ่งสู่
องค์กรคุณภาพ
งานโครงการเดินและวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 24

9

หน่วยงานที่ขอ

อาคารจักรพันธ์

ห้องสุธรรมอารีกุล

25 พฤศจิกายน 2558

14 ธันวาคม 2558

สานักงานประกัน
คุณภาพ
สานักการกีฬา

สานักงานวิชาการ
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1,000 บาท

500 บาท
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท
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ลาดับ
ที่
18
19

กิจกรรม/งานโครงการ
การผลิตและการค้าไทยหลัง AEC
งานขอบคุณบุคลากรประจาปี 2558

๒0

งานโครงการวันสถาปนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
ประจาปี 2558
งานผู้บริหารพบบุคลากร

21

งานสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ ประจาปี 2558

22

งานโครงการกีฬาพบอธิการบดีก่อนการแข่งขัน
กีฬา ครั้งที่ 43
งานเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
งานประชุมวิชาการด้าน วิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์
ครั้งที่3
งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559

23
24
25
26
27

สถานที่จัดงาน

จัดงาน “วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทาดี เพื่อ
แผ่นดิน
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี 2559

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

24 ธันวาคม 2558

กองกลาง

คณะสัตวแพทย์

28 ธันวาคม 2558

ลานกิจกรรมอาคารระพี
สาคริก
ลานจอดรถหน้าอาคารจอด
รถวิภาวดี
อาคารเสรีไตรัตน์

28 ธันวาคม 2558
29 ธันวาคม 2558

สานักงานประกัน
คุณภาพ
สานักทะเบียนและ
ประมวลผล
กองยานฯ

9-19 มกราคม 2559

สานักกีฬา

ณ ห้องประชุมกาพล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

12 มกราคม 2559
13-14 มกราคม 2559

ภายใน มก.

29 มกราคม – 6
กุมภาพันธ์ 2559
8 กุมภาพันธ์ 2559

กองวิเทศสัมพันธ์
คณะสัตว์แพทย์

ณ บริเวณด้านหลังหอประชุม

13 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยฯ
คณะบริหารธุรกิจ

บริเวณสระน้าหน้าหอประชุม

18 กุมภาพันธ์ 2559

กองกลาง

อาคารพุทธเกษตร

22 กุมภาพันธ์ 2559

กองกลาง

25 กุมภาพันธ์ 2559

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ห้องประชุมธีระ

25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วยสารบรรณ

ห้องประชุมกาพล

7 มีนาคม 2559

กองกลาง

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

31

จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The international
conference on the 6
โครงการสร้างแรงบันดาลใจมุ่งไกลทางฝัน

32

จัดกิจกรรม KU-CEO Dinner Talk

33

สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง มหาลัยเกษตรฯ

อาคารจักรฯ

9 - 11 มีนาคม 2559

สานักทะเบียน

34

อาคารสุธรรมฯ

10 มีนาคม 2559

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

11 มีนาคม 2559

36

งานประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์
โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9
ประจาปี 2559
จัดงาน “โรคทางเดินอาหารในสุนัขและแมว”

37

จัดตกแต่งสถานที่งานกาชาด

ณ สวนอัมพร

23 – 24 มีนาคม
2559
30 มีนาคม 2559

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยฯ
สานักงานประกัน
คุณภาพ
คณะสัตว์แพทย์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท

38

จัดสัมมนา “แนวทางการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาและการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อ
นวัตกรรม”
จัดสถานที่ในงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ
จัดพิธีทาบุญในโอกาสครบรอบปีที่ 31

ห้องประชุมกาพล

31 มีนาคม 2559

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยฯ

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

ห้องประชุมสุธรรม

1 เมษายน 2559

กองยานฯ

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

1 เมษายน 2559

คณะศึกษาศาสตร์

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

28
29
30

35

39
40

คณะผู้บริหารชุดใหม่ สักกะระอนุสาวรีย์สาม
บูรพาจารย์
พิธีทาบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
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ลาดับ
ที่
41
๔2

กิจกรรม/งานโครงการ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์

45

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจาปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
โครงการสร้างแรงบันดาลใจมุ่งไกลทางฝัน ครั้งที่
2
จัดทาโครงการวันเปิดกิจกรรมนิสิต ประจาปี
2559
จัดงานวันคืนสู่เหย้าชมรมกีฬามวย KU-Boxing

46

จัดกิจกรรม KU – CEO Dinner

47

พิธีมอบรถยนต์ รางวัลบารุงกาชาดไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
การจัดแข่งขันว่ายน้าเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้ง
ที่ 34
โครงการเดินวิ่งการกุศล “แบ่งน้าใช้ ปันน้าใจ สู้
ภัยแล้ง มินิมาราธอน”
พิธีทาบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

43
44

48
49
50

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

อาคารวิศวกรรมอุสาหกรรม

3 เมษายน 2559

คณะวิศวะฯ

อาคารชูชาติ

8 เมษายน 2559

คณะวิศวะฯ

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

28 เมษายน 2559

กองกลาง

อาคารจักรพันธ์

29 เมษายน 2559

งานกิจกรรมนิสิต

หน่วยงานช่างก่อสร้าง

30 เมษายน 2559

ชมรมกีฬามวย

ห้องกาพลฯ

2 พฤษภาคม 2559

กองกลาง

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

11 พฤษภาคม 2559

กองกลาง

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

14 - 15 พฤษภาคม
2559
15 พฤษภาคม 2559

สานักกีฬา
Thai PBS

อาคารพุทธเกษตร

20 พฤษภาคม 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา
2559
การจัดกิจกรรม KU-CEO Talk

ห้องEC5205

11 มิถุนายน 2559

คณะเศรษฐศาสตร์

ห้องกาพลฯ

20 มิถุนายน 2559

กองกลาง

การจัดประชุม “LMI LUSES Annual Meeting
2016”
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

8 - 9 มิถุนายน 2559

หน่วยสารบรรณ

อาคารจักรฯ

23 มิถุนายน 2559

หน่วยสารบรรณ

การจัดประชุมนานาชาติ The 1 Strategic
Acedemic and Research between
Kasetsart University and University in
China “Innovative Agriculture for Better
Life”
จัดสถานที่ในการลงนามบันทึกข้อตกลง

ห้องกาพลฯ

29 มิ.ย. - 3 ก.ค.
2559

กองวิเทศสัมพันธ์

ห้องกาพลฯ

6 กรกฎาคม 2559

สานักทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เผ้าระวัง
ป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจร
จัดกิจกรรม KU-CEO Dinner Talk ครั้งที่ 4

ห้องวิโรจน์ฯ

9-10 กรกฎาคม
2559
15 กรกฎาคม 2559

งานรักษาความ
ปลอดภัย
กองกลาง

อาคารจักรฯ

61

งานประชุมสัมมนาอาจารย์

ห้องสุธรรมฯ

21-24 กรกฎาคม
2559
5 ส.ค. - 14 ส.ค.
2559
5 สิงหาคม 2559

กองกิจการนิสิต

60

งานโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี
การศึกษา 2559
งานโครงการหลวง

62

งานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาประจาภาคต้นปี
การศึกษา 2559
งานพิธีเปิด Ku ville และแถลง ข่าว

อาคารจักรฯ

6 สิงหาคม 2559

มูลนิธิโครงการ
หลวง
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย

Ku ville

8 สิงหาคม 2559

สานักทรัพย์สิน

51
52
53
54
55

56
57
58
59

63

ห้องกาพลฯ

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

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
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ลาดับ
ที่
64

กิจกรรม/งานโครงการ

สถานที่จัดงาน

วันที่จัดงาน

หน่วยงานที่ขอ

งานโครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์
แนะแนวทั่วประเทศ ประจาปี 2560

ห้องสุธรรมฯ

19 สิงหาคม 2559

65
66

งานพิธีมอบทุนเรียนดี
งานพิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2559

ห้องสุธรรมฯ
อาคารจักรฯ

20 สิงหาคม 2559
25 สิงหาคม 2559

67

งาน film Screening project : Embassy of
canada
งานประกาศเกรียติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์มี
คุณค่า และเสวนาวิชาการประจาปี 2559
งานโครงการเชิดชูเกรียติบัณฑิตเกรียตินิยม มก.
ประจาปี 2559
งานพิธีทาบุญคล้ายวันสถาปนาสานักทะเบียน
และประมวลผลครบรอบ 24 ปี
งานเกษียณอายุ ประจาปี 2559 (คณะ
เศรษฐศาสตร์)
งานโครงการสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ
(เกษียณอายุ)
งานนนทรีสีทองประจาปี 2559

ห้องประชุม ธีระ

16 กันยายน 2559

โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ฤดูร้อน
สหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมพุทธศาสน์
มก.
กองวิเทศสัมพันธ์

ห้องสุธรรมฯ

16 กันยายน 2559

อาคารจักรพันธ์

17 กันยายน 2559

สถานบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
สานักทะเบียนฯ

ห้องเอนกประสงค์ชั้น 5

20 กันยายน 2559

สานักทะเบียนฯ

คณะเศรษฐศาสตร์

21 กันยายน 2559

คณะเศรษฐศาสตร์

อาคารจักรพันธ์

22 กันยายน 2559

กองยานพาหนะฯ

ห้องประชุมสุธรรมฯ

23 กันยายน 2559

กองกลาง

68
69
70
71
72
73

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

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
อนุเคราะห์ จานวน 73 งาน มีรายได้ค่าธรรมเนียมตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 18,500 บาท นอกจากนั้น ขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ในการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ดังนี้

พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. โครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่และทาความสะอาดคูคลองภายใน มก. ระหว่างเดือน สิงหาคม
2558 – ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการป้องกันต้นไม้หักโค่นล้มตามแนวถนน ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติ ดขัด ไม่
สะดวกต่อการสัญจร รวมทั้งเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าภายใน มก. หากกิ่งไม้หักพาดสายไฟฟ้า และเพื่อเป็นการ
ดูแลรักษาการ เจริญเติบโตของต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบริเวณของ มก. เกิดความสวยงามร่มรื่น โดยดาเนินการตัด
แต่งกิ่งไม้ใหญ่ตามแนวสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และต้น ไม้ใหญ่ที่ล้าออกมานอกเส้นทางจราจร เพี่อให้รูปทรง
ของต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นและสวยงาม พร้อมกันนี้ยังทาความสะอาดบริ เวณคูคลองภายใน มก. เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม ดังนี้ บริเวณสวนปาล์มอาวุโส บริเวณสวน 50 ปี บริเวณด้านหลังหอประชุม บริเวณอาคารสารนิเทศ 50
ปี บริ เ วณที่ จ อดรถดาวกระจุ ย บริ เ วณด้ า นข้ า งสระน้ าจุ ฬ าภรณ์ บริ เ วณแนวถนนระพี ส าคริ ก เป็ น ต้ น ใช้
งบดาเนินการไปทั้งสิ้น 120,180 บาท โดยใช้งบอุดหนุนทั่วไปโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจาปี 2558

2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ระหว่างเดือน กันยายน 2558 – ตุลาคม 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิทยาลัยสีเขียว
KU GREEN CAMPUS เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “น่าอยู่ น่าดู ปลอดภัย” โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ โดยการปลูกต้นพุทธรักษา ตั้งแต่
ถนนหน้าอาคารสารนิ เทศ 50 ปี ถึงแยกถนนสุว รรณวาจกกสิกิจ ให้เกิดความสวยงามและมีภูมิทัศน์ที่ดีต่อไป
ใช้งบดาเนินการไปทั้งสิ้น 29,350 บาท โดยใช้งบอุดหนุนทั่วไปโครงการเฟื่องฟ้าเกษตรก้าวสู่ทศวรรษที่ 7
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- 51 -

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางประตูวิภาวดีและประตูงามวงศ์วาน 1 ระหว่างเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2558 ตามที่งานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีหน้าที่
รับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาด การ
บารุงรักษาต้นไม้และสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้สวยงาม ประกอบกับการจัดกิจกรรม 7 ส จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ “น่าดู น่าอยู่ น่ามอง” โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางประตู
วิภาวดีและประตูงามวงศ์วาน1 เพื่อให้ เกิดความสวยงามและมีภูมิทัศน์ที่ดีต่อไป ใช้งบดาเนินการไปทั้งสิ้น 47,600
บาท โดยใช้งบอุดหนุนทั่วไป โครงการกิจกรรม 7 ส

4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมคูคลอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 - สิงหาคม 2559 ตามที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปัจจุบันคูคลองมี
ความตื้นเขินทาให้การระบายน้าไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกหนัก มักทาให้เกิดน้าท่วมขังส่งผล
กระทบต่ อ การเรี ย นการสอน รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ได้ ป ระสานงานกั บ ส านั ก ระบายน้ า
กรุงเทพมหานคร เพื่อขุดลอกคู คลอง บัดนี้การขุดลอกคูคลองของสานักระบายน้ากรุงเทพมหานครได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้งบดาเนินการไปทั้งสิ้น 78,980 บาท โดยใช้งบกลาง มก. ปรับเป็นงบอุดหนุนทั่วไป
ครั้งที่ 230/58
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5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์คูคลอง ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม “น่าอยู่ น่าดู ปลอดภัย” ในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์คูคลอง เพื่อบาบัดน้าที่เน่าเสีย บริเวณคูคลองประตูงามวงศ์วาน 1 – 2 โดย
ประสานงานกับเรือนจากลางคลองเปรมในการขุดลอกคูคลอง ทาให้น้าในคูคลองใสสะอาดมากขึ้น ใช้งบดาเนินการ
ไปทั้งสิ้น 25,000 บาท โดยใช้รายได้กองยานพาหนะฯ (107)

6. โครงการตัดแต่งกิ่งไม้ภายใน มก. ระหว่างเดือน 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559
เนื่องจากได้ดาเนินการสารวจต้นไม้ใหญ่แนวรั้วถนนวิภาวดีและภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบมีต้นไม้ใหญ่
จานวนมากที่มีขนาดความสูงและรูปทรงที่ไม่สวยงาม อาจก่อให้เกิดอันตรายในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการป้องกันต้นไม้
ใหญ่โค่นล้ม และเป็นการดูแลรักษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกในมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดความสวยงามต่อไป
ใช้งบดาเนินการไปทั้งสิ้น 98,900 บาท โดยใช้งบอุดหนุนทั่วไปโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจาปี 2559
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7. โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน ระหว่างเดือน มีนาคม–กันยายน 2559
ปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผ่านมามุ่งเน้นที่การจัดการขยะที่
แหล่งกาเนิดไม่มีการคัดแยกทาให้ขยะอินทรีย์ยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์ให้อยู่ในสภาวะสมดุล งานสวนและรักษาความสะอาดจึงได้จัดทาโครงการ จัดการขยะอินทรีย์เพื่อเป็น
การศึกษาและขยายผลไปสู่การเรียนรู้ต่อไป ใช้งบดาเนินการไปทั้งสิ้น 46,655 บาท โดยใช้งบอุดหนุนทั่วไปโครงการ
บริหารจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
8. โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชาและพื้นที่วางต้นไม้ ระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน 2559
เนื่องด้วยงานสวนและรักษาความสะอาด มีหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นที่สวนหย่อม สนามหญ้า พื้นที่ปลูกต้นไม้ จัด
ตกแต่งต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกอาคารส่วนกลาง มก. จึงจาเป็นต้องมีเรือนเพาะชา เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไม้
ปลูกและเลี้ยงดูในกระถางภายในเรือนเพาะชาพื้นที่บริเวณพหลโยธิน 45 ใช้งบดาเนินการไปทั้ง สิ้น 92,153 บาท
โดยใช้งบอุดหนุนทั่วไปโครงการปรับปรุงเรือนเพาะชาและพื้นที่วางต้นไม้
9. การดูแลความสะอาดพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ ทาความสะอาดท่อระบายน้าและถนน
ด้านหลังสานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณโดยรอบอาคารจักรพันธ์ฯ บริเวณถนนระพีสาคริก บริเวณถนนชูชาติกาภู ทา
ความสะอาดซุ้มประตู มก. บริเวณสวน ๖๐ ปี บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณป้ายรถโดยสารสวัสดิการ
มก. หน้ากองยานพาหนะฯ บริเวณรอบสระน้าหน้าหอประชุมใหญ่ บริเวณทางเดิน cover way บริเวณลานจอด
รถโรงอาหารกลาง ๑ บริเวณโดยรอบหอประชุม บริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ บริเวณถนนจักรพันธ์
บริเวณถนนจันทร์สถิต บริเวณที่จอดรถกองยานพาหนะฯ บริเวณป้ายรถสวัสดิการตึก ๘ ลานหน้าน้าพุพระพิรุณ
ถนนสุว รรณวาจกกสิ กิจ บริเวณรอบอาคารพุทธเกษตร บริเวณลานจอดจักรยานตรงข้ามโรงอาหารกลาง ๑
บริเวณสวนปาล์ม มก. อาวุโส ทาความสะอาดหลังคาทางเดิน cover way way

10. การจัดเก็บขยะ ใบไม้และกิ่งไม้ภายในพื้นที่และบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณคอกขยะหลัง
อาคารจอดรถบางเขน บริเวณสวนปาล์ม มก. อาวุโส บริเวณจุดเก็บขยะอาคารชมรมยูโด บริเวณทางเข้าคณะ
ประมง บริเวณจุดทิ้งขยะด้านหลังธนาคารกรุงศรีฯ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี บริเวณด้านข้างโรง
อาหารกลาง 2 บริเวณด้านหลังสานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณด้านหน้าโครงการหลวง บริเวณด้านข้างโครงการหลวงฝั่ง
ร้านดอกไม้แห้ง บริเวณถนนชูชาติกาภู บริเวณด้านหน้าชมรมยูโด

การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีรายจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงเป็นเงิน 258,148.11 บาท ค่าตอบแทนพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจารถ เป็นเงิน
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453,080 บาท รวมรายจ่ายเป็นเงิน 711,228.11 บาท และสรุปปริมาณขยะในแต่ละเดือน ดังนี้
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

ปริมาณขยะ(กิโลกรัม)/เดือน
249,860
210,940
181,740
179,380
214,120
238,110
182,340
212,480
187,920
192,120
245,570
254,690

ที่มา: ใบชั่งน้าหนัก สถานีขนถ่ายมูลฝอย แขวงออเงิน สานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (ในแต่ละวันที่ทิ้งขยะ)

สรุปปริมาณขยะที่จัดเก็บภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการโดยใช้น้า
หมักจุลินทรีย์ EM เก็บวัชพืชน้าและขยะตามคูคลอง และติดตั้งเครื่องตีน้า พื้นที่และบริเวณต่าง ๆ รวมไปถึงการ
แก้ปัญหาน้าท่วมขังภายใน มก. ดังนี้
 เก็บวัชพืชน้าและขยะตามคูคลอง ได้แก่ คูคลองหลังสวนรวมพรรณไม้ฯ สระบัวข้าง
หอประชุม คูคลองบริเวณหอพักนิสิตหญิง คูคลองด้านหลัง KU Avenue คูคลองตรงข้ามสนามตะกร้อ สระน้า
ด้านข้างอาคารจักรพันธ์ฯ คูคลองด้านข้างสระว่ายน้าจุฬาภรณ์ บริเวณคูคลองด้านหน้าชมรมมุสลิม บริเวณคู
คลองแนวรั้ วฝั่งพหลโยธิน บริ เวณคูคลองข้างสนามรักบี้ บริเวณคูคลองด้านหน้าสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
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บริเวณคูคลองด้านหน้าสานักหอสมุด บริเวณคูคลองหลังบ้านฝึกหัด

 ใช้น้าหมักบาบัดน้าเสีย ได้แก่ บริเวณร่องท่อระบายน้าด้านข้างกองยานพาหนะฯ (อาคารเก่า)
บริเวณคูคลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณคูคลองตรงข้าม ศร.๑ บริเวณคูคลองด้านหน้าสานักทะเบียน (เดิม) บริเวณ
คูคลองด้านหน้าสานักส่งเสริมและฝึกอบรมฯ แนวต้นสนถนนวิโรจน์ คู-คลองแนวถนนพหลโยธิน

 ติดตั้งและตัดแต่งพืชน้า ได้แก่ ย้ายคอกพืชน้าข้างอาคารจักรพันธ์

 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศบนผิวน้า (บริเวณคูคลองแยกพุทธเกษตรและอื่นๆ)

 ขุดลอกท่อระบายน้า ได้แก่ บริเวณธนาคารออมสิน ศาลาหกเหลี่ยม
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 ขุดลอกท่อระบายน้า ได้แก่ บริเวณประตู 1 งามวงษ์วาน

12. การปรับปรุงพื้นที่ถนน เกาะกลาง และทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. การดาเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ และเก็บต้นไม้โค่นล้ม บริเวณต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ตัดแต่งกิ่งไม้ ได้แก่ บริเวณป้ อมยามบริเวณทางเข้าอาคารที่พักบุคลากรซอยพหลโยธิน 45
บริเวณหอพักชาย 15 ถึงโรงอาหารกลาง 1 ตัดแต่งเฟื่องฟ้าและกระดุมทองเกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตัด
แต่งซุ้มการะเวกประตูงามวงศ์วาน 1 บริเวณแยกสถานพยาบาล ด้านหน้า KU Avenue ลานจอดรถหอประชุม
สวน 60 ปี ตัดแต่งเฟื่องฟ้าเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ บริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ บริเวณด้านหลัง
สานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ บริเวณถนนวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ บริเวณสวนหย่อมด้านข้าง รร.
สาธิ ตฯ บริ เวณอาคารจั กรพั น ธ์ฯ บริ เ วณถนนชูช าติก าภู บริเวณสวนหน้า อาคารสารนิเทศ 50 ปี บริ เวณ
สวนหย่อมเกาะหน้าสานักการกีฬา บริเวณริมรั้วด้านข้างกองยานฯ บริเวณประตูวิภาวดีฯ บริเวณถนนระพีสาคริก
บริเวณถนนจักรพันธ์ บริเวณสวนพระพิรุณด้านหลัง ศร.1 ตัดแต่งต้นนนทรีบริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ

 การตัดหญ้า บริเวณต่างๆ ได้แก่ บริเวณพุทธเกษตร บริเวณโดยรอบหอประชุม บริเวณ
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ บริเวณเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ บริเวณสวนปาล์มประตูงามวงศ์วาน 3 บริเวณ
เกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณสวน 60 ปี บริเวณ ศร.2, 3 และ 4 บริเวณถนนระพีสาคริก บริเวณ
ด้านหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ , ศร.1 และสานักหอสมุด บริเวณสวนรวม
พรรณไม้ฯ บริเวณสานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณสวนหย่อมเกาะกลางหน้าสานักการกีฬา บริเวณสวนปาล์ม มก.
อาวุโส บริเวณทางเดินเท้าทางเข้าคณะประมง บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี บริเวณทางเดิน
เท้าลานจอดรถหน้าอาคารจอดรถวิภาฯ บริเวณเกาะกลางถนนด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี บริเวณทางเดิน
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เท้าด้านหน้าอาคารจอดรถวิภาวดีฯ

14. การดูแล รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ บริเวณต่างๆ
 รดน้าต้นไม้ ได้แก่ บริเวณด้านข้างคณะสังคมศาสตร์ ริมทางเดินเท้าและริมถนนด้านหน้า
คณะศึกษาศาสตร์ บริเวณเกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณประตูพหลโยธิน

 พรวนดินใส่ปุ๋ย ได้แก่ พรวนดินเฟื่องฟ้าเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ พรวนดินใส่ปุ๋ยปาล์ม
เชอรี่เกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ขนย้ายปุ๋ยหมักจากหลังสานักพิพิธภัณฑ์ไปเรือนเพาะ
ชาซอยพหลโยธิน 45 เคลื่อนย้ายถังซีเมนต์เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารจอดรถวิภาวดี ชั้น 6 ขนย้ายต้นไม้
จากอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 6 ไปยังเรือนเพาะชาซอยพหลโยธิน 45
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พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารและสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและ
พื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง 259,899 บาท ประกอบด้วย
 ตัดกิ่งไม้ใกล้สายแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณถนนระพีสาคริก ถนนชูชาติกาภู และถนน
สุธรรมอารีกุล ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ศาลาพักผู้โดยสารศาลาหกเหลี่ยม และติดตั้งเพิ่มเติม เปลี่ยน
หลอดนีออน 36 วัตต์ 2 หลอด และติดตั้งโคมเมทัลฮาไลค์ 400 วัตต์ 1 ชุด ตรวจสอบปั้มน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เปลี่ยนเพรสเชอร์สวิท 2 ตัว ตรวจสอบปั้มเติมอากาศบ่อน้าข้างอาคารพุทธเกษตรตู้ไหม้
 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนภายใน มก. ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล
คหกรรมศาสตร์ เปลี่ยนหลอด 160 วัตต์ 2 หลอด บริเวณถนนลานจอดรถด้านหลังคณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนหลอด
เมทัลฮาไลค์ 400 วัตต์ 1 หลอด บริเวณถนนโดยรอบด้านหลังหอประชุม มก. เปลี่ยนอิกนิเตอร์ 3 ตัว บริเวณ
ถนนชูชาติกาภู เส้นทางเดินรถจักรยาน เปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์ 1 หลอด ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนจันทรสถิตย์ เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 50 วัตต์ 2 หลอด

 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ลานออกกาลังกาย บริเวณด้านหลังสนามฟุตบอล เปลี่ยน
หลอด LED จานวน 2 หลอด และบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 จานวน 1 หลอด ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และ
แก้ไข เปลี่ยนอิกนิเตอร์ โคม 150 วัตต์ ถนนด้านหลังหอประชุม มก. ถนนทวีศักดิ์เสสเวศ ติดตั้งตู้ปิด – เปิด เครื่อง
เติมอากาศบ่อน้าด้านหลังหอประชุม มก.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ งานแข่งขันว่ายน้า
และแข่งโปโลน้า
 ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 4 ชุด ปลั๊กไฟ 7 จุด โคมเมทั ลฮาไลค์ 400 วัตต์ 1 ชุด
ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบริเวณรอบอาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร เปลี่ยนเบรกเกอร์
ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณศาลาหกเหลี่ยม และแสงสว่างทางเดินแยกประตูงามวงศ์วาน 1 ถึง ศาลาหก
เหลี่ยม เปลี่ยนหลอด LED ขนาด 10.5 วัตต์ จานวน 9 หลอด ติดตั้งไฟแสงสว่างซุ้มประตูวิภาวดีรังสิต เดินสายไฟ
พร้อมขั้วหลอด LED จานวน 4 ชุด
 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องคณะเกษตร (ภาควิชาพืชสวน) สายเมนไฟฟ้าหลวมที่ใต้หม้อ
แปลงไฟฟ้า ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ และอาคารโรงจอดรถ
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 12 หลอด เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ 5 หลอด ติดตั้งหลอดแสง
จันทร์ 250 วัตต์ 2 ชุด
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

- 59 -

 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเดินหน้าหอพักหญิง เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 4
หลอด ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างถนน ทวีศักดิ์ เสสเวศ และถนนทางเดินเข้าคณะประมง และถนนหน้า
อาคารสวัสดิการ มก.
 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ บริเวณด้านหน้า
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 3 หลอด เปลี่ยนหลอด LED ขนาด 20
วัตต์ 1 หลอด โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ 1 ชุด

 ตรวจสอบปั้มรดน้าต้นไม้บริเวณสวนปาล์มอาวุโส เบรคเกอร์ 10 แอมป์ชารุดตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืช สายเมนไฟฟ้าเข้าเบรกเกอร์ไหม้ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เปลี่ยนหลอด LED จานวน8 หลอด เปลี่ยนไส้สปอร์ตไลท์ 500 วัตต์ จานวน 2 หลอด
ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลค์ 400 วัตต์ 2 โคม บริเวณข้างหอประชุม มก.
 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างอาคารจอดรถกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปลี่ยน
บัลลาสท์ 36 วัตต์ 25 หลอด บัลลาสท์ 36 วัตต์ 7 ตัว สตาร์เตอร์ 20 ตัว ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าภายในอาคาร
ศาลาหกเหลี่ยม เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ 8 ตัว ติดตั้งปลั๊กไฟ 4 จุด เดินสายไฟฟ้าที่ช๊อตของโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ตรวจสอบไฟฟ้ า แสงสว่ า ง ถนนสุ ว รรณอารี กุ ล เปลี่ ย นหลอดเมทั ล ฮาไลท์ 400 วั ต ต์ 1 หลอด แยกอาคาร
วิทยาศาสตร์ 25 ปี
 ตรวจสอบและแก้ ไขไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนทวีศัก ดิ์เสสเวศ เปลี่ ย นอิกนิเตอร์ 3 ตั ว
ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศสวน 60 ปี และบ่อน้าข้างธนาคารออมสิน เครื่องชารุด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคาร
หอประชุม มก.
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 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างหัวเสาซุ้มประตูงามวงศ์วาน1 เปลี่ยนหลอด LED 2
หลอด เปลี่ยนโคม LED 1 โคม ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างถนนชูชาติกาภู เส้นทางเดินรถจักรยาน
เปลี่ยนหลอด LED 30 หลอด สายเมนไฟขาดข้างชมรมยิงธนู และตัดกิ่งไม้ใกล้สายแรงสูง
 ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เนื่องจากโดน
รถชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหัก เดินสายเมนไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ป้อมยาม และ
ที่จอดรถจักรยานติด ตั้งโคม LED 50 วัตต์ 2 โคม ใช้ส่องป้ายสวน 100 ปี และปรับเสาไฟฟ้าเอียงให้ตรงในสวน
100 ปี

 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์
36 วัตต์ 3 หลอด และขาหลอด 36 วัตต์ 1 ชุด ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนทวีศักดิ์เสสะเวศ เปลี่ยนสายไฟ และ
เปลี่ยนอิกนิเตอร์ 3 ตัว ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนชูชาติ กาภู เส้นเดินรถจักรยาน เปลี่ยนหลอด LED ขนาด 10.5
วัตต์ จานวน 23 หลอด ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนระพีสาคริกไฟทางเดินกรงนก เปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์ 7
หลอด
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนจันทร์สถิตย์ เปลี่ยนสายเมนช๊อตใต้ดินเดินสายเมนใหม่ เดินลอยจาก
เสาไฟฟ้าทางโค้งประตูงามวงศ์วาน 1 ถึงบริเวณเสาไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางบริ เวณแยกประตูงามวงศ์วาน 1
ติดตั้งเบรกเกอร์ 63 แอมป์ พร้อมเดินสายเมนให้กับนิสิตทากิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ
 ซ่อมไฟแสงสว่างถนนแยกคณะวนศาสตร์ถึงโรงพยาบาลสัตว์ มก. เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 80
วัตต์ 9 หลอด และเปลี่ยนเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 ตัว ซ่อมเสาไฟสนาม 2 ต้น ทางเดินแยกหอพักหญิง ถึง สระว่าย
น้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ ซ่อมและเปลี่ ยนหลอดเมทัล ฮาไลค์ 250 วัตต์ 3 หลอด บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศ สวน 100 ปี และสวน 60 ปี เปลี่ยนนาฬิกาใหม่
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 ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านพักข้าราชการซอย 45 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรส
เซนต์ 36 วัตต์ 2 หลอด ขาหลอด 1 ชุด ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างแยกหอหญิง ถึง สระว่ายน้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ และบริเวณแยกอาคารกล้วยไม้ระพีสาคริก ถึงบริเวณเรือนองุ่นปวิณ ปุณศรี เปลี่ยนหลอด LED 10.5
วัตต์ 5 หลอด ตัดกิ่งไม้ใกล้สายแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ถนนชูชาติกาภู ถนนระพีสาคริก และบริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้าของอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณรอบหอประชุมใหญ่ เปลี่ยนหลอด
LED 3 หลอด ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกหอพักหญิง ถึงบริเวณสระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (โรงอาหารกลาง 1 ถึง อาคาร
ศูนย์เรียนรวม 3 ) เปลี่ยนเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 ตัว เปลี่ยนตู้ควบคุมการเปิด - ปิด จานวน 1 ชุด ตรวจสอบและ
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จานวน 7 หลอด เปลี่ยนหลอด
LED 10.5 วัตต์ จานวน 4 หลอด

 ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณด้านหลังหอประชุม มก. เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์
150 วัตต์ จานวน 2 หลอด เปลี่ยนอิกนิเตอร์ จานวน 2 ตัว ตรวจสอบปั้มรดน้าต้นไม้ (ปั้มไหม้)บริเวณสวน 100
ปี สวนพรรณไม้ สวนปาล์มอาวุโส สวนหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ ติดตั้งเพิ่มเติม
จานวน 7 ชุด บริเวณด้านหลังสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร จานวน 1 ชุด ถนนหน้าคณะวนศาสตร์ จานวน 2 ชุด
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ถนนทางไปโรงพยาบาลสัตวแพทยศาสตร์ 3 ชุด ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ จานวน 1 ชุด ส่องเข้าอาคารห้องพักคณะ
วนศาสตร์
 ตรวจสอบและแก้ไขน้าเครื่องปรับอากาศหยดลงพื้นห้องที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. เปลี่ยนเบรก
เกอร์ 40 แอมป์ แ ทนของเดิ มช ารุ ดใช้ กับ ตู้ เ ปิด – ปิ ด ไฟถนนแยกไปรษณี ย์ ถึ งโรงพยาบาลสั ต วแพทยศาสตร์
ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนจันทรสถิตย์ (สายช๊อตใต้ดิน) บริเวณ ถนนทวีศักดิ์ เสสะเวศ (เมน
ติกส์ N20 ชารุด) บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนข้างบ่อน้าอาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ เปลี่ยนเมนติกส์ N20 จานวน 1 ตัว ตัดกิ่งไม้ ใกล้สายแรงสูง บริเวณถนนไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ
ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างโคม Rigel สะพานข้ามคูน้าฝั่งตลาดอมรพันธ์ เปลี่ยน อิกนิเตอร์ จานวน 1 ตัว ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม บริเวณริมรั้วประตูวิภาวดีรังสิต และเปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์ จานวน 6 หลอด
ติดตั้งโคม Rigel จานวน 1 ชุด

 ซ่อมไฟแสงสว่างบริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ สายช๊อตในเสาไฟฟ้า ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนน
สุวรรณวาจกกสิกิจ (สายช๊อตใต้ดิน) บริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 ถึงแยกคหกรรมศาสตร์ เปลี่ยนหลอด T5 14 วัตต์
จานวน 6 หลอด บัลลาสท์ 2x14 วัตต์ จานวน 2 ตัว บัลลาสท์ 1x14 จานวน 4 ตัว เปลี่ยนตู้เซฟตี้ 60 แอมป์ 1ใบ
(ของเดิมไหม้) เปลี่ยนหลอด T8 18 วัตต์ แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 วัตต์ บริเวณชั้น 2-4 จานวน 90 หลอด
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 อาคารพุทธเกษตรซ่อมเสาไฟแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร เปลี่ยนเสาที่ชารุด 4 ต้น และ
เปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์ 6 หลอด
 ซ่อมไฟแสงสว่างถนนบ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45 (ลงกราวด์ฟิวส์ขาด) ซ่อมไฟฟ้า
แสงสว่างถนนบริเวณรอบโรงละคร เปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์ จานวน 6 หลอด อิกนิเตอร์ จานวน 4 ตัว
ตรวจสอบและแก้ไขปั้มรดน้าต้นไม้สวนเฟื่องฟ้าซอยพหลโยธิน 45 (สายไฟขาด) ตรวจสอบและแก้ ไขไฟฟ้าแสง
สว่างที่จอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์บริเวณประตู พหลโยธิน (สายไฟช๊อตใต้ดิน) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มเติมบริเวณทางเดินด้านหลังอาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลอด LED 16 วัตต์ จานวน 12 ชุด ตรวจสอบและแก้ไข
ไฟฟ้าแสงสว่างแยกสานักการกีฬา เปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ จานวน 1 หลอด
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 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินรถจักรยานถนนชูชาติกาภู เปลี่ยนหลอด LED ขนาด 10.5 วัตต์
จานวน 6 หลอด ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างซอยพหลโยธิน 45 ถนนบ้านพักข้าราชการ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็ นต์
จานวน 2 หลอด สายนิวตรอนขาด ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่จอดรถด้านหลังคณะศึกษาศาสตร์ สายนิวตรอน
ขาด ตรวจสอบและแก้ไขปั้มน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เปลี่ยนนเฟสเชอร์สวิทซ์ 1 ตัว ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณถนนรอบอาคารโรงละคร เปลี่ยนบัลลาสท์ 250 วัตต์ จานวน 2 ตัว หลอด 250 วัตต์ จานวน 3 หลอด
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนโคม ขนาด 2x36 วัตต์ หลอด
LED 18 วัตต์ จานวน 2 ชุด ตรวจสอบและแก้ไขปั้มเติมอากาศบ่อน้าข้างคณะสังคม(สายไฟขาด) ซ่อมไฟฟ้าแสง
ถนนจั น ทรสถิ ต ย์ (บริ เวณทางโค้ง อาคารดนตรี ไทย) สายไฟขาด ซ่ อมไฟฟ้า แสงสว่ า งที่ จ อดรถจัก รยานและ
จักรยานยนต์ข้างกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปลี่ยนหลอด LED 18 วัตต์ จานวน 2 ชุด ซ่อมไฟฟ้าแสง
สว่างอาคารจอดรถบางเขน ตัดต้นไม้ที่ล้ มทับสายไฟฟ้าและเดินสายไฟ T.H.W.1x6 ประมาณ 50 เมตร แทน
ของเดิมที่ขาดชารุดบริเวณทางแยกสหกรณ์ร้านค้า (ไฟฟ้าแสงสว่างถนนจันทรสถิตย์)
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินบริเวณหอพักหญิง เปลี่ยนโคมนีออน 2x36 วัตต์ จานวน 1ชุด
ตรวจสอบป้ายศูนย์เกษตรรวมใจป้อมยามบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 (สายไฟขาด) ตรวจสอบปั้มสูบน้าข้างอาคาร
จอดรถวิภาวดีรังสิต ตู้เซฟตี้ 400 แอมป์ สายไหม้ขาด ตรวจสอบและเปลี่ยนเบรกเกอร์ 225 แอมป์ ศูนย์เรียนรวม
3 ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าให้กับองค์การบริหารองค์การนิสิตกิจกรรมรับน้อง จานวน 6 จุด บริเวณสนามรักบี้ จานวน 2
จุด สนามบาสเก็ตบอล จานวน 2 จุด บริเวณบ่อน้าพุพระพิรุณทรงนาคบริเวณหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน
1 จุด บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ จานวน 1 จุด
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนหลอด T5 จานวน 7 หลอด บัลลาสต์T5
จานวน 29 ตัว ตรวจสอบปั๊มสูบน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริปั๊มไหม้ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าอาคารสวัสดิการ
มก. ซอยพหลโยธิน 45 เปลี่ยนหลอด 150 วัตต์ จานวน 5 หลอด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้
องศ์ราชินีนาถ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ติดตั้งหลอดเมทัลฮาไลท์ 400 วัตต์ 3 หลอด ปลั๊กไฟ 10 จุด หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 16 หลอด โคม LED 50วัตต์ 2 โคม ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างชั้นจอดรถอาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
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 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกคณะวนศาสตร์ ถึงอาคารโรงพยาบาลสัตวแพทยศาสตร์ โคม
65 วั ตต์ 20 ชุด พร้ อ มติ ดตั้ งตู้ ควบคุ มเปิด -ปิด จานวน 1 ใบ ซ่ อมไฟฟ้า แสงสว่า งทางเข้ าออกอาคารส านั ก
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร สายช๊อตใต้ดิน ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบศาลาหกเหลี่ยม ซ่อมไฟแสงสว่างบริเวณ
ถนนแยกไปรษณีย์ถึงคณะสัตวแพทย์ศาสตร์เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ จานวน 80 วัตต์ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่จอด
รถจักรยาน และจักรยานยนต์ บริเวณประตูพหลโยธิน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมตู้เปิด –
ปิดไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45 ตรวจสอบปั้มน้าและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ขนาด 400
วัตต์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ติดตั้งปลั๊กไฟให้หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ทากิจกรรม (งานวิจัยของ 4
สถาบัน) อาคารสารนิเทศ 50ปี

 ตรวจสอบตู้ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศบ่อน้าบริเวณหน้าบริษัทซีพีออล์ (เซเว่น)
บริเวณอาคารพุทธเกษตร ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนจันทรสถิตย์ (สายเมนไฟฟ้าซ็อต) ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟ
สนามทางเดินแยกหอพักหญิง – สระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางเดินรถจักรยานถนนชู
ขาติกาภู ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสวนหย่อมข้างบ่อน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินด้านหลังที่
เชื่อมต่อกับสานักหอสมุดและสถาบันวิจัยและพัฒนา
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2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
 ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็น
เงิน 25,644 บาท ประกอบด้วย ซ่อมท่อน้าประปารั่ว บริเวณศาลาหกเหลี่ยม เปลี่ยนฟุตวาล์วท่อสูบน้า และ
ตรวจสอบเครื่องสุขภัณท์ ห้องน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อประปารั่ว บริเวณด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ย้ายแนวท่อสูบน้า บริเวณศาลาหกเหลี่ยม ตรวจสอบท่อประปารั่ว แจ้งการประปานครหลวง หน้าสานักพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเกษตร ตรวจสอบท่อประปารั่ว แจ้งการประปานครหลวง หน้าสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ติดตั้งน้าพุ
บริเวณด้านหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 ซ่อมท่อประปารั่วบริเวณลานจอดรถหอประชุม มก. ซ่อมปั๊มน้าสูบน้าไม่ขึ้น หัวสปริงเกอร์หัก
บริเวณสวน 60 ปี ซ่อมปั๊มน้าสูบน้าไม่ขึ้น บริเวณด้านหลังสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร บริเวณด้านถนนงาม
วงศ์วาน สูบน้าไม่ขึ้น ซ่อมท่อน้าประปารั่ว บริเวณถนนหน้าหอประวัติ ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้ บริเวณหอประชุม

 เปลี่ยนวาล์วน้า บริเวณด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อสูบน้าหัวสปริงเกอร์ บริเวณ
สวนประตูงามวงศ์วาน 3 ซ่อมท่อน้ารั่ว โครงการเฟื่องฟ้า ซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมก๊อกน้า ลานน้าพุพระพิรุณทรง
นาค เปลี่ยนฟุตวาล์วท่อสูบน้า รดน้าต้นไม้ อาคารพุทธเกษตร ซ่อมฟุตวาล์วชารุด บริเวณสวนด้านหลัง โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ซ่อมแซมถนนบริเวณสานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ซ่อมแซมปูนกั้นท่อน้าประปา
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บริเวณอาคารสานักหอสมุด ซ่อมท่อเมนน้าประปา ภาควิชาวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่อมท่อน้าประปารั่ว
บริเวณด้านหลังคณะมนุษย์ศาสตร์

 ซ่ อ มท่ อ เมนน้ าประปา บริ เ วณหน้ า อาคารระพี ส าคริ ก ซ่ อ มปั๊ ม น้ า ส านั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
การเกษตร ซ่อมท่อน้าประปารั่ว ข้างชมรมยูโด ซ่อมท่อสูบน้าบริเวณ สวน 60 ปี ซ่อมทางเท้าปูตัวหนอน ซ่อมถนน
ทางออกอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ซ่อมโช๊คประตู ห้อง 503 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ซ่อมกระเบื้องห้องน้าชาย
ชั้นล่าง อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เปลี่ยนลูกลอยถังพักน้า สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

 ซ่อมพื้นที่จอดรถและหลังคากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซ่อมท่อน้าประปารั่ว
บริเวณหน้าหอประวัติ ซ่อมท่อน้าประปารั่ว อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เปลี่ยนท่อส่งน้าปั๊มน้าโครงการนานาชาติซ่อม
ท่อน้าทิ้งเครื่องปรับอากาศ ชั้นดาดฟ้า อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับงานสวนและรักษาความสะอาด ซ่อมปั๊มน้า
หัวสปริงเกอร์ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

 ซ่อมท่อเมนน้าประปา ทางออกอาคารสารนิเทศ 50 ปี ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้สวนหลังสานัก
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซ่อมท่อน้าประปารั่ว หน้าโครงการหลวง ซ่อมท่อน้ารดน้าต้นไม้ หัวสปริงเกอร์ บริเวณ
สวน 100 ปี ซ่อมท่อเมนน้าประปารั่วบริเวณแยกสถานพยาบาล ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้ บริเวณอาคารศาลาหก
เหลี่ยม ซ่อมท่อสูบน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดทาแบบเทปูนฝาท่อระบายน้าอาคารวิจัยและพัฒนา ซ่อมท่อ
ประปารั่วสวนปาล์ม ประตูงามวงศ์วาน 3 เปลี่ยนปั๊มน้าบริเวณสวน 100 ปี
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 ถอดปั๊มน้าสวนปาล์มให้ช่างไฟฟ้าส่งซ่อม ซ่อมท่อน้าเสียร่วมกับหน่วยบาบัด น้าเสีย บริเวณ
แยกหอพั ก หญิ ง ติ ด ตั้ ง ปั๊ ม น้ า ท่ อ รดน้ าต้ น ไม้ บริ เ วณสวนเฟื่ อ งฟ้ า ซอยพหลโยธิ น 45 เปลี่ ย นลู ก ลอย
เครื่องปรับอากาศ บริเวณดาดฟ้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อน้าประปารั่ว บริเวณข้างหอพักชายที่ 14 เปลี่ยน
ฟุตวาล์ ว ท่อสู บ น้ าบริ เวณส านั กพิพิธ ภัณฑ์เพื่อการเกษตร เปลี่ ยนสุ ขภัณ ฑ์ห้ องน้าอาคารส านักพิพิธ ภัณฑ์เพื่ อ
การเกษตร ปั๊มสูบน้าไม่ขึ้น สวน 100 ปี

 ซ่อมห้องน้าอาคารจอดรถบางเขน น้ารั่วลงฝ้าเพดาน ซ่อมท่อน้าประปารั่ว บริเวณสวนประตู
งามวงศ์วาน 3 ซ่อมท่อประปารั่วทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมสุขภัณฑ์อาคารจอดวิภาวดีรังสิต ซ่อมสุขภัณฑ์
อาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซ่อมท่อสูบน้า อาคารหอประชุม มก. ซ่อมปั้มน้า สหกรณ์ร้านค้ารั่ว ปั๊มน้า
สูบน้าไม่ขึ้นเปลี่ยนฟุตวาล์ว ห้องน้าลานจอดรถหอประชุม มก.

 เปลี่ยนฟุตวาล์วถังพักน้า อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เปลี่ยนลูกลอยถังพักน้า บริเวณ
อาคารหอประชุม มก. เปลี่ยนมาตร ท่อประปารั่ว ภาควิชากีฎวิทยา ซ่อมสุขภัณฑ์ ห้องน้างานซ่อมบารุง ร่วมกับ
หน่วยช่างไฟฟ้า และหน่วยบ่อบาบัดน้าเสียติดตั้งไดร์โว่บ่อบาบัดน้าเสียอาคารวิจั ยและพัฒนา ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้
ฟุต วาล์ ว เก็ บ น้ าไม่ อ ยู่ บริ เ วณศาลาหกเหลี่ ย ม ซ่ อ มท่ อ สู บ น้ า เปลี่ ย นฟุ ต วาล์ ว อาคารส านั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
การเกษตร อาคารหอประชุม มก.ซ่อมปูนครอบหลังคาหอประชุมใหญ่ด้านห้องประทับ
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 ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้าอาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซ่อมท่อเครื่องปรับอากาศถอด
ติดตั้งปั๊มน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้สวนเฟื่องฟ้า ซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมท่อประปารั่ว บริเวณ
ด้านหลังชมรมรวมดาวกระจุย ซ่อมท่อประปารั่ว บริเวณหอพักหญิงประสานงานกับการประปานครหลวง ซ่อมปั้ม
น้ารั่วอาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซ่อมท่อประปารั่วบริเวณถนนระพีสาคริก

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
ของอาคารส่วนกลาง ประกอบด้วย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตัน ซ่อมก๊อกน้าชารุด ห้องน้าหญิงชั้น 2 เปลี่ยน
วาล์วน้าห้องน้า ซ่อมโถชักโครกน้าไหลไม่หยุด ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และปลั๊กไฟฟ้า ซ่อมที่วางแขนเก้าอี้ชารุด
ซ่อมผิวถนนเป็นหลุม ซ่อมวาล์ว เปิด – ปิด น้ารั่วซึม 6 จุด ซ่อมท่อระบายน้าบ่อเกรอะอุดตัน ซ่อมบอร์ดชารุด
ซ่อมบอร์ดประจาอาคาร เทปูนฝาท่อบ่อเกรอะ 6 แผ่น ของเก่าแตกชารุด (บริเวณลานจอดรถอาจารย์) ซ่อมชัก
โครกอุดตัน ซ่อมแซมปลั๊กไฟฟ้าชารุดซ่อมท่อน้าแตกหัก ซ่อมกระเบื้องพื้นยางหลุดล่อน ต่อท่อน้าล้างถังขยะ

 ต่อท่อน้าล้างถังขยะ ติดตั้งก๊อกเพิ่มเติมชั้นดาดฟ้า ซ่อมกระเบื้องยางหลุดร่อน ซ่อมรางระบาย
น้าฝนชารุด ปูพื้นกระเบื้องยางห้องพักอาจารย์ ซ่อมสุขภัณฑ์ ห้องน้า

 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมเปลี่ยนลูกบิดห้องน้าชาย ซ่อมท่อระบายน้าทิ้งอุดตันซ่อมท่อ
น้ าประปารั่ ว ซ่อมท่อรั่ ว ดาดฟ้ า ซ่อ มแผงสวิ ทซ์ เปิ ด – ปิด ไฟหลุ ดออกจากที่ยึดติด ผนัง เปลี่ ยนฝ้ าเพดาน
ห้องเรียน ซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตัน ซ่อมบานพับประตูห้องเรียน ซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตัน ซ่อมบ่อเกรอะเต็ม
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 ซ่อมโทรศัพท์ ซ่อมโถปัสสาวะชั้น 2 ซ่อมพัดลมเพดานชารุด ทาฝาท่อระบายน้า เปลี่ยน
สุขภัณฑ์ห้องน้า ซ่อมแซมประตูห้องน้า ติดตั้งถังพักน้าชักโครก

 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมม่านห้องเรียน ห้อง 404 หลุด ซ่อมเครื่องกรองน้าซ่อมสุขภัณฑ์
ซ่อมก๊อกอ่างล้างมือ ซ่อมที่กดชักโครกหัก มีน้าหยด ซ่อมโถชักโครกห้องน้าชายชั้น 1 ซ่อมม้านั่ง ซ่อมบอร์ดติด
ประกาศ ซ่อมชักโครกตัน ก๊อกอ่างล่างมือตัน ซ่อมประตูห้องเรียน ซ่อมบานเกร็ดห้องน้าแตก ซ่อมขอบยางกระจก
หลุด ซ่อมฝาท่อระบายน้า ชารุด 2 ฝา ซ่อมเก้าอี้อ่านหนังสือพัง 1 ตัว ซ่อมขาตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ ซ่อมประตู
ห้องน้าชารุด ซ่อมปลั๊กไฟฟ้าชารุด ซ่อมขอบยางกระจก ทางขึ้น -ลง ติดกระจกห้องน้าหญิง ซ่อมมือจับประตู
ประตูห้องเรียน เปลี่ยนกระจกห้องน้า เปลี่ยนก๊อกอ่างสายชาระ ห้องน้าชั้น 3 และ 4 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือ ชั้น
2 3 4 ซ่อมสุขภัณฑ์ ซ่อมบอร์ดหน้าห้องเรียน เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ชารุดบริเวณทางเดิน 1 หลอด ซ่อมฝาปิดบ่
พักน้าชารุด ซ่อมท่อน้าทิ้งชารุด ซ่อมห้องน้าชั้น 4 ซ่อมไฟสนามหญ้ารอบอาคาร ติดตั้งถังพักน้าชักโครก ซ่อมฝา
ปิดท่อระบายน้ารอบอาคาร ซ่อมโทรศัพท์ หมายเลข 1674 ซ่อมสวิทช์เครื่องปรับอากาศชารุด ซ่อมสวิทช์ไฟ
ชารุด ซ่อมโถปัสสาวะน้าไม่ไหล ซ่อมผ้าม่านหลุด ห้อง 202 ซ่อมพัดลมเพดานชารุด ทาฝาท่อระบายน้า เปลี่ยน
สุขภัณฑ์ห้องน้า ซ่อมแซมประตูห้องน้า ซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมอ่างล้างมือชารุด สุขภัณฑ์ ซ่อมห้องน้าโถปัสสาวะโถ
ที่ 3 และโถที่ 6 ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้าชารุด

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมท่อน้าทิ้งอุดตัน เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้า ซ่อม
โต๊ะที่นั่ง ซ่อมห้องน้ารั่ว ซ่อมไฟแสงสว่างชั้น 1 และทางเดินบันได
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4. งานซ่อมแซมผิวการจราจร ภายใน มก.
 ดาเนินการซ่อมแซมถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้งบประมาณรายได้ส่ว นกลางเป็นเงิน
35,040 บาท ประกอบด้วย ซ่อมพื้นผิวถนนบริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ ผูกเหล็กฝาท่อระบายน้าเส้นทาง
จักรยานบริเวณด้านหลังโรงยิมเนเซียม ซ่อมฝาท่อระบายน้าชารุดเส้นทางจักรยานหลังโรงยิมเนเซียม ทาบ่ารองรับ
ฝาท่อระบายน้าลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ ซ่อมถนนบริเวณแยกโรงอาหารกลาง 1

 ซ่อมถนนบริเวณทางแยกหมู่บ้านเกษตรพัฒนา ปรับพื้นเทปูนบริเวณป้ายจอดรถสวัสดิการ
หอพักนิสิตหญิง ซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมแซมสะพานบริเวณหอพักนิสิตชาย ทาแผ่นปูนสาหรับซ่อมถนนแยก
หมู่บ้านเกษตรพัฒนา ซ่อมถนนบริเวณแยกหมู่บ้านเกษตรพัฒนาซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมขอบทางเท้าทรุดตัว
บริเวณข้างบ่อน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมสะพานไม้ ทาสี ศาลเจ้าแม่หนองผักชี ซ่อมถนนบริเวณ ก่อนถึงวง
เวียนหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. งานของหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์
 ดาเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้
ส่วนกลาง เป็นเงิน 179,415 บาท ประกอบด้วย ให้ความอนุเคราะห์ ติดตั้งป้ายงานเลือกแนวทางวางอนาคต
จัดทาป้ายโฟม "สภามก.พบสานักอธิการบดี" ติดตั้งข้อความ Bcckdrop งานการประเมินคุณภาพ Bcckdrop
สภา มก. พบนิ สิ ตฯ จั ด สถานที่ "โครงการเกษตรศาสตร์ ล ดพุง มุ่ งสู่ อ งค์ กรสุ ข ภาพ" ติ ด ตั้ งเวที ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ติดธงชาติบริเวณหน้าสนามอินทรีย์จันทรสถิตย์งานลดพุง
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 ติด ธงราว คณะศึ กษาศาสตร์ งานมินิ มาราธอน ติด ตั้งธงชาติ ติดตั้ งป้ ายจ าหน่ายบัต ร
ลงทะเบียน โต๊ะหย่อนบัตรและป้ายพยาบาล จัดสถานที่สระว่ายน้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ งานแข่งขันว่ายน้า จับผ้า
ระบายเต็นท์ และอัฒจรรย์ ติดธงชาติและธงจภ. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 เมตร งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบ
สานวันทรงดนตรี จัดสถานที่ หน่วยเลือกตั้ง สอ.มก. ติดตั้งป้าย bike for dad.บริเวณประตู 2 บริเวณประตู 3 ติดตั้ง
ป้าย bike for dad บริเวณรั้วประตูพหลโยธิน

 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จับผ้าระบายรอบต้นนนทรี 9 ต้น ติดตั้งป้ายพระราชดารัสและ
ป้ายพระมหากรุณาธิคุณพร้อมจับผ้าระบาย ติดธงชาติและธงภปร. รอบบริเวณสระน้าหอประชุม มก.งาน"นนทรี
ทรงปลู ก ดนตรี ท รงโปรด สื บ สานวัน ทรงดนตรี" ติดตั้ งพระฉายาลั กษณ์ และซุ้มทรงพระเจริญเสร็จประตู 1
ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลข 02-579-0174 คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิจัยป่าไม้ เดินสายโทรศัพท์สาย
ภายใน 4 ตัวสายเก่าชารุด คณะเกษตร และสานักส่งเสริมและฝึกอบรม

 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 18 เมตร "งานขอบคุณบุคลากร" ประจาปี 2558 ทาสีป้ายทรงพระ
เจริญใหม่ ติดป้ายบอกทางประชุมเวทีข้าวไทย ติดตั้งฉากเวทีและจุดถ่ายรูปงานสัมมาทิฐิกองยานพาหนะฯ เดิน
สายโทรศัพท์สายภายใน 4 ตัวสายเก่าชารุด คณะเกษตร และสานักส่งเสริมและฝึกอบรม เช็คสัญญาณสายภายใน 4
ตัว สานักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี เก็บมัดสายโทรศัพท์ที่ขาดหย่อน บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย
(ตึกเก่า) ตรวจเช็คสัญญาณ หมายเลข 2016 เครื่องชารุด ตรวจเช็ค เดินสายใหม่สายนอก 7 ตัว และสายภายใน 4
ตัว หอประวัติ ติดตั้งบล็อกโทรศัพท์ใหม่อาคารหอประชุม มก.
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 ติดตั้งป้ายมหาวิทยาลัยสีเขียวบริเวณประตูวิภาวดีรังสิต ติดตั้งเวทีพร้อมฉาก"การแข่งขันยิง
ธนู"ที่สนามลักบี้ ติดตั้งป้ายข้อความโฟมต้อนรับท่านทูตโปตุเกต ณ ห้องกาพลอดุลวิทย์ ติดป้ายไวนิลงานปัจฉิม
นิเทศ จากประชาสัมพันธ์ ติดตั้งโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจเช็คสายโทรศัพท์ภายในภาควิชา ปฐพีวิทยา
หมายเลข 1317 1318 1319 ร่วมกับสานักบริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแนวทางการติดตั้ง สายสัญญาณใยแก้ว
นาแสง ตรวจสอบกรณีบริษัททรูฯ ขออนุญาตเข้าพื้นที่อาคารเพื่อทาการสารวจพื้นที่โครงข่าย และปรับปรุงรักษา
ข่ายสาย ตรวจสอบการขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ของสานักบริการคอมพิวเตอร์

 ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ร้านสหกรณ์ มก. 02-561-4629 และ 02 -940-5389 ไม่มี
สัญญาณตรวจเช็คสัญญาณหมายเลขภายใน 1730 ภาควิชากีฎวิทยา ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลข 1335 1339
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ สายชารุด เดินสายโทรศัพท์ใหม่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ของสานักการกีฬา
ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์สถานพยาบาล ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 4053 คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ สายชารุด
วัดระยะทางพร้ อมติ ดรางครอบสายโทรศัพ ท์ อาคารจอดรถวิ ภ าวดีชั้น 5 งานบริ ห ารและธุร การ ซ่ อมประตู
อลูมิเนียมบริเวณทางเข้า-ออก ชารุด เชื่อมกรงเหล็กดัดครอบวาล์ว เปิด-ปิด ห้องน้าด้านหลังอาคารหอประชุม

 ติดตั้งป้ายขอบคุณ กทม. (ถนนเลีย บคลองบางเขน) ป้ายขนาด 2.4x8 เมตร 2 ป้าย ละขนาด
1.20x3.50 เมตร 3 ป้าย ติดข้อความโฟม งานประชุมสภา “การสัมมนา แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม” ณ ห้องประชุมกาพล อดุล
วิทย์ ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล
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 จัดสถานที่พุทธเกษตรงานวันมาฆบูชา จัดทา Backdrop พิธีมอบรางวัล โครงการประกวด
ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องกาพลอดุลวิทย์ ติดตั้งป้าย ขนาด 18 เมตร งาน
"บัณฑิตพบผู้ประกอบการฯ จานวน 2 ป้าย ติดป้ายข้อความโฟม งานพิธีส่งมอบงาน และการแถลงแนวทางการ
บริหารและพัฒนา มก. ณ ห้องกาพลอดุลวิทย์
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ 703 บริเวณป้อมยามกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่เคเบิลเสียสายชารุด เก็บสายโทรศัพท์ที่ขาดบริเวณหน้าธนาคารกรุงศรี และบริเวณ
ประตูงามวงศ์วาน 3 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ เลขหมาย 1582 สหกรณ์ร้านค้าสายชารุด

 ต่อท่อสูบน้าพร้อมทั้งเชื่อมท่อสูบน้า DP1 ตัดเหล็กพร้อมทั้งเชื่อมฝาครอบท่อระบายน้า(ปิด
ทึบ)และทาสี เชื่อมและติดตั้งประตูแสตนเลส (ประตูพุทธเกษตร) ถอดพร้อมทั้งเชื่อมขาเก้าอี้รถโดยสารสวัสดิการ
และรถส่วนกลาง ตัดเหล็กพร้อมทั้งเชื่อมและทาสีฝาครอบท่อระบายน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1

 ติดตั้งป้ายมหาวิทยาลัยสีเขียวบริเวณประตูวิภาวดีรังสิต ติดตั้งเวทีพร้อมฉาก"การแข่งขันยิง
ธนู"ที่สนามลักบี้ ติดตั้งป้ายข้อความโฟมต้อนรับท่านทูตโปตุเกต ณ ห้องกาพลอดุลวิทย์ ติดป้ายไวนิลงานปัจฉิม
นิเทศ จากประชาสัมพันธ์ ติดตั้งโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจเช็คสายโทรศัพท์ภายในภาควิชา ปฐพีวิทยา
หมายเลข 1317 1318 1319 ร่วมกับสานักบริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแนวทางการติดตั้งสายสัญญาณใย
แก้วนาแสง ตรวจสอบกรณีบริษัททรูฯ ขออนุญาตเข้าพื้นที่อาคารเพื่อทาการสารวจพื้นที่โครงข่าย และปรับปรุง
รักษาข่ายสาย ตรวจสอบการขอยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ของสานักบริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบหมายเลข
โทรศัพท์ร้านสหกรณ์ มก. 02-561-4629 และ 02 -940-5389 ไม่มีสัญญาณ ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลขภายใน
1730 ภาควิชากีฎวิทยา ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลข 1335 1339 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ สายชารุด
เดินสายโทรศัพท์ใหม่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ของสานักการกีฬา

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี

- 74 -

 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์สถานพยาบาล ซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 4053 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สายชารุด วัดระยะทางพร้อมติดรางครอบสายโทรศัพท์ อาคารจอดรถวิภาวดี ชั้น 5 งานบริหารและธุรการ
ซ่อมประตูอลูมิเนียมบริเวณทางเข้า -ออก ชารุด เชื่อมกรงเหล็กดัดครอบวาล์ว เปิด -ปิด ห้องน้าด้านหลังอาคาร
หอประชุม ติดตั้งป้ายขอบคุณ กทม. (ถนนเลียบคลองบางเขน) ป้ ายขนาด 2.4x8 เมตร 2 ป้าย ละขนาด
1.20x3.50 เมตร 3 ป้าย ติดข้อความโฟม งานประชุมสภา “การสัมมนา แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม”ณ ห้องประชุมกาพล อดุล
วิทย์

 ติดตั้งป้าย QS World University Ranking 2016 บริเวณประตูวิภาวดีรังสิต ทาโครงป้าย
ประชาสัมพันธ์งาน จัดทาป้ายโฟม"โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558" และติดตั้งธงคณะบนเวทีอาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ ติดป้ายบอกทาง"ประชุมวิชาการนานาชาติฯ"สานักส่งเสริมและฝึกอบรมตรวจสอบสัญญาณโทรศั พท์
ตัดต่อสายชารุด หมายเลข 1674 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลข 1579 เปลี่ยน
เครื่องใหม่ 1 เครื่อง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ตรวจเช็คสัญญาณสายนอก 02 – 8697478 เนื่องจากสายชารุด
เก็บมัดสายที่ขาดหล่น ให้เป็นระเบียบบริเวณข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลข 1464
สานักการกีฬา สนามอินทรีจันทรสถิตย์ เดินสายโทรศัพท์ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร หมายเลข 1317 1318
1319 1320 สายชารุด เก็บมัดสายที่ขาดหล่น ให้เป็นระเบียบบริเวณภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร ตรวจเช็ค
สัญญาณสายนอกไม่มีสัญญาณ งานรักษาความปลอดภัย 02 – 5795526 ตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท์ 716 เคเบิล
ชารุดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

 เปลี่ยนธงบริเวณด้านหน้าสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ติดตั้งป้ายประทับมือ และป้ายขึง
ถนนเดินวิ่งการกุศล" แบ่งน้าใจ ปันน้าใช้สู้ภัยแล้งมินิมาราธอน" ติดตั้งธงชาติ ธงธรรมจักร ธงทิ้งดิ่งและจับผ้า
ระบายที่พุทธเกษตรวันวิสาขะบูชา ซ่อมมือจับประตูอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จัดทาป้ายโฟม KU-CEO
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Dinner Talkห้องกาพลอดุลวิทย์ ล้างทาความสะอาดและทาสีกันซึม อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 6 เก็บ
สายโทรศัพท์ที่ขาดให้ เป็ น ระเบี ย บบริ เวณข้างสถานพยาบาล และด้านหลั งอาคารสารนิเทศ 50 ปี ตรวจเช็ค
สัญญาณสายโทรศัพท์ งานรักษาความปลอดภัย สายนอกไม่มีสัญญาณ ตัดต่อสายเบอร์ภายใน ภาควิชาพืชไร่ คณะ
เกษตร สายชารุด ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลข 1371 งานรักษาความปลอดภัย น้าเข้ารอยต่อเคเบิ้ลชารุด
เก็บมัดสายโทรศัพท์ให้เป็นระเบียบข้างตึกโครงการหลวง และบริเวณหน้าโรงอาหารกลาง 2

 เชื่อมท่อไอเสียรถรางเบอร์ 9 จานวน 1 คัน ตัดเหล็กพร้อมตัดขาตั้งแผงจราจร จานวน 6 ขา
ตัดเหล็กเพลาพร้อมเจาะรู และเชื่อมแกนแผงจราจรแบบมีล้อ จานวน 10 แกน ตัดเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ฝาปิด
ทึบฝาครอบท่อระบายน้า จานวน 1 ฝา ติดธงเส้นทางเสด็จฯไปกรมการข้าว ติดธงตามประตูและติดตั้งตรา ฉลอง
ราชฯ 70 ปี ประตูวิภาวดีรังสิต รื้อหลังคาดาดฟ้าอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จัดทาป้ายโฟมโครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจฯ ห้องกาพลอดุลวิทย์ ซ่อมที่นั่งพระสงฆ์พุทธเกษตร สารวจหลังคาพุทธเกษตรที่รั่ว ลงมาที่ฝ้าเพดาน
ติดตั้งประตูห้องประทับสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซ่อมแซม ทาสี กรอบพระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 59 ปี พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

 ติดตั้งธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (ธงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินี) ติดตั้งคู่กับ ธง สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณประตูพหลโยธิน และประตูงามวงศ์วาน 1 และ 2 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 118
100 104 คณะประมงตรวจเช็คสัญญาณสาย คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตรวจเช็คสัญญาณ
โทรศัพท์หมายเลข 1403 1406 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิจัยป่าไม้ เก็บมัดสายโทรศัพท์บริเวณหน้าทางเข้า –
ออก กรมการข้าว ตรวจเช็คโทรศัพท์หมายเลข 9428372 คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิจัยป่าไม้ ตรวจเช็คสัญญาณ
โทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. เก็บมัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์บริเวณด้านหลังหอประวัติ กิ่งไม้หล่นทับ ตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพท์ 1260 งานรักษาความปลอดภัย น้าเข้ารอยต่อเคเบิ้ล
 ซ่อมแผงจราจร พร้อมทาสีขาวแดงแบบมีล้อจานวน 3 แผง แบบขาตั้ง จานวน 4 แผง ตัด
เหล็กจานวน 8 ตัว และเชื่อม พร้อมทาสีใหม่ฝาครอบท่อระบายน้า บริเวณทางเดินอาคารโรงละครเชื่อมบู๊ทประตูส
แตนเลส แยกพุทธเกษตร ซ่อมเก้าอี้สานักงาน พร้อมเปลี่ยนล้อ จานวน 1 ตัว ตัดเหล็กพร้อมทั้งเจาะรูทาพื้นราว
บันไดอาคารโรงละคร จานวน 6 ตัวติดตั้งป้าย ขนาด 18 เมตร จานวน 2 ผืน เปลี่ยนฝาท่อระบายน้าทางเท้าประตู
วิภาวดีรังสิต ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน บริเวณรั้วประตูงามวงศ์วาน 1 จัดสถานที่
อาคารพุทธเกษตร ทาฝาท่อระบายน้าใส่ที่หลังป้ายรถสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ตัดเหล็กฉากจานวน 26 ตัวทา
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ฝาครอบท่อระบายน้าบริเวณข้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

 ทาสีฝาครอบท่อระบายน้าบริเวณข้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จานวน 2 ฝา ทาสีเหล็ก
แบน 2นิ้วx4นิ้ว จานวน 10 เส้น
ตัดเหล็กจานวน 179 ตัว ทาฝาครอบท่อระบายน้าบริเวณด้านหลังคณะ
ศึกษาศาสตร์ ติดตั้งป้ายบอกทางถนนจันทรสถิตย์ เข้าดาเนินการปูพื้นที่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ติดตั้ง backdrop งานวันปฐมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจ ทาสีกันซึมหลังคาโรงจอดรถ กอง
ยานพาหนะฯ ติดธงชาติ ธงชาติทิ้งดิ่ง จับผ้าระบายราวบันได บริเวณหน้าอาคารและบริเวณด้านหน้าเวที อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดทาป้ายข้อความโฟมพิธีไหว้ครู และติดตั้ง

 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 1260 1445 1703 งานรักษาความปลอดภัย ตรวจเช็ค
สัญญาณโทรศัพท์เปลี่ยนคู่สายเคเบิลชารุด งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ 4064 4091
สายชารุด คณะประมง ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลข 1286 1287 บัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์อาคาร
จอดรถงามวงศ์วาน1 เครื่องชารุด ตรวจสอบสายโทรศัพท์ชารุด สถานพยาบาล เดินสายใหม่ ตรวจเช็คสัญญาณ
หมายเลข 1560 หอประวัติ เก็บมัดสายโทรศัพท์บริเวณหน้า สระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ – สนามอินทรีย์
จันทรสถิตย์ –บริเวณหน้าหอประวัติ เก็บดึงสายเคเบิลรถเกี่ยวห้อยลงมา บริเวณทางเข้าหอพักหญิง ตรวจเช็ค
สัญญาณโทรศัพท์สายภายนอก 7 ตัว ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สายชารุด เดินสายโทรศัพท์สายภายใน สานักงาน
กฎหมาย ตรวจเช็คสัญญาณโทรออกไม่ได้ชารุดที่ตู้สาขา สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ตรวจเช็คสัญญาณตัดต่อสายใหม่
อาคารสวัสดิการ มก. ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ 1319 ตัดต่อสายใหม่ ภาควิชาปฐพีวิทยา เดินสาย
เคเบิลสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใน 4 ตัว

สรุ ป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒ นาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพื้น ที่
ส่วนกลาง มก. จานวน 4 โครงการ มีรายจ่ายเป็นเงิน 499,998 บาท
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พัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดยพัฒนา ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของอาคารหอพัก – ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต
และชมรมต่างๆดังนี้
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย
พัฒนางานเทคอนกรีตพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ หน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และอาคารจอด
รถงามวงศ์วาน 2
พัฒนางานเทคอนกรีตลานกิจกรรม บริเวณศาลามหาหงส์ ตึกพักหญิง
พัฒนางานเทคอนกรีตพื้นที่โรงจอดรถจักรยาน ตึกพักหญิงคัทลียา
พัฒนางานเทคอนกรีตสวนหย่อม ตึกพักหญิงพุทธรักษาและตึกพักหญิงราชาวดี
พัฒนางานก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน บริเวณด้านหลังตึกพักหญิงบุษกร
ซ่อมแซมฝาคอนกรีตปิดบ่อส้วมแตก บริเวณถนนด้านหลังตึกพักชายที่ 15
พัฒนางานวางท่อระบายน้าทิ้ง ตึกพักหญิงคัทลียา
ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและซ่อมแซมพื้นทางเดิน ด้านข้างอาคารระพีสาคริก
พัฒนางานเทคอนกรีตพื้นคอกเก็บขยะ ตึกพักหญิงชวนชม
พัฒนางานเทคอนกรีตทาคันกั้นถนน บริเวณสระน้าหอประชุมใหญ่ มก.
พัฒนางานขุดวางท่อระบายน้าทิ้ง ตึกพักหญิงคัทลียา
พัฒนากั้นรั้วไม้และทาสีรั้ว บริเวณตึกพักหญิงชงโค
พัฒนางานเทคอนกรีตทาคันกั้นดินสไลด์ ตึกพักชายที่ 5
พัฒนางานเทคอนกรีตพื้นทางเดิน ตึกพักชายที่ 14
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2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย
พัฒนาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของตึกพักหอพัก ชาย-หญิงได้แก่ ตึกพัก
ชายที่5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่ 15 ตึกชวนชม ตึกชงโค
ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี ตึกพุทธรักษา ตึกพักหญิง พุทธชาดซอย 45 อาคาร
กิจกรรม(ตึก8) ชมรมดนตรีดาวกระจุย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีเคยูแบรนด์ ชมรมมุสลิม อาคารเทพศาสตร์
สถิตย์ อาคาร IT Square และอาคารสานักงานกองกิจการนิสิต
ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้าทิ้ง และ
ระบบบาบัดน้าเสียของตึกพัก หอพักชาย-หญิงเช่น ตึกพักชายที่ 5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชาย 13 ตึกพักชายที่ 15
หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่ 15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี
ตึกพุทธรักษา อาคารกิจกรรม(ตึก8) ชมรมดนตรีดาวกระจุย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีเคยู -แบรนด์ ชมรมมุสลิม
อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ อาคาร IT Square และอาคารสานักงานกองกิจการนิสิต

3. พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจาอาคารกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย
ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพัก
ชายที่ 5 ตึกพักชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่ 15 ตึกชวนชม ตึก
ชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และพุทธรักษา
ซ่อมแซมเตียงเหล็ก โดยการเชื่อมเหล็กเตียงที่หักให้ติดกัน แข็งแรง และเปลี่ยนไม้รองพื้นเตียง
ได้แก่ตึกพักชายที่5 ตึกพักชายที่12 ตึกพักชายที่13 ตึกพักชายที่15 หอพักชายที่14 หอพักชายที่15 ตึกชวนชม ตึก
ชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์ ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และตึกพุทธรักษา
ซ่อมแซมหลังคารั่วชารุด อาคารระพีสาคริก
ซ่อมแซมเก้าอี้อ่านหนังสือ STUDY ROOM ภายในบริเวณหอพักหญิง
พัฒนาทาสีบานประตูไม้ อาคารชมรม KU BAND
พัฒนาทาสีห้องน้า ตึกพักหญิงบุษกร
พัฒนางานเชื่อมประตูเหล็ก สาหรับกั้นทางขึ้นลงบันไดเวที อาคารชมรม KU BAND
เปลี่ยนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้อมมหาหงส์ บริเวณหอพักหญิง
ซ่อมแซมเก้าอี้ม้านั่งยาว ตึกพักหญิงบุษกร
พัฒนางานกั้นฝาผนังห้องกิจกรรม อาคารชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ซ่อมแซมฝ้าเพดานชารุด อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 5
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ซ่อมแซมหลังคารั่ว ตึกไอทีสแควร์
ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาแตก หอพักชายที่ 13 และ หอพักชายที่ 14
ซ่อมแซมและเปลี่ยนกระจกบานประตูแตก ตึกพักชาย
พัฒนาติดสายยูตู้เก็บเอกสาร ป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์ (หอพักหญิง)
พัฒนาเปลี่ยนหลังคาสังกะสีชิงช้า ตึกพักหญิงชวนชม
ซ่อมแซมยาแนวโถส้วมหลุด ตึกพักหญิงชงโค
เปลี่ยนล้อรถเข็น ใช้สาหรับขนขยะและสิ่งของทั่วไป ตึกพักหญิงชงโค และตึกพักหญิงบุษกร

4. พัฒนางานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
พัฒนาก่อสร้างบูธออกร้านงานกาชาด ประจาปี 2559 ณ สวนอัมพร
พัฒนางานเกษตรแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) การจัดทาปรัมพิธี (ขอความร่วมมือช่วยงาน)

สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต จานวน 4 โครงการ
กองกิจการนิสิตเป็นผู้จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดาเนินงานทั้งหมด
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พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สนับสนุนประชุมสัมมนา อาคารเรียนส่วนกลาง
งานอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ให้บริการอาคารส่วนกลาง ได้แก่ อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3,4อาคารหอประ
หอประชุม อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารพุทธเกษตร อาคารโรงละครฯ ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการ
เกี่ยวกับงานส่วนกลาง การจัดการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา นอกจากนั้นยังให้บริการเกี่ยวกับการ
บริ หารด้านบ้ านพัก และทะเบี ย นราษฎร์ส าหรับบุคลากร การดูแลบารุงรักษาพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภค
ประจาอาคารต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารให้มีความพร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียนส่วนกลาง
1.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จานวน 619,672 บาท
 อาคารศูนย์ เรีย นรวม 1 ซ่อมแซมที่เสียบปลั๊ กไฟแสงสว่างด้านล่างชั้น 1 ที่นั่งอ่านหนังสื อ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชารุดและขัดข้อง เปลี่ยนหลอดนีออน 25 หลอด สตาร์ทเตอร์ 25 ตัว
 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ตรวจสอบดูแลบารุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมที่เสียบ
ปลั๊กไฟภายในอาคารที่ชารุด
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในลิฟต์ เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ซ่อมแซม
เสาไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมหลอดไฟแสงสว่าง เดินสายไฟในอาคารเรียน
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตรวจสอบชุดสายส่งไฟฟ้าบริเวณบันไดทางขึ้น
ด้านคณะสังคมตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟอารามของอาคารเรียนติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยน
แบตเตอรี่ปั๊มน้า เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในห้องเรียน ซ่อมแซมเบรกเกอร์ตู้ MDB ซ่อมแซมระบบสัญญาณอัคคีภัย
ประจาอาคาร ซ่อมแซมสายโซนระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 อาคารวิจัยและพัฒนา เปลี่ยนชุดระบบคีย์การ์ด 1 ชุด กล้องวงจรปิด 1 ตัว กล้องอินฟาเรด 1
ตัวซ่อมแซมลิฟต์ จานวน 2 ตัว เปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 อาคารหอประชุม เปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซมตู้ควบคุม และย้ายแนว
สายเมนไฟฟ้า
 อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟบริเวณด้านหน้าอาคาร ซ่อมแซม
หลอดโคมไฟ ซ่อมติดตั้งโคมไฟบริเวณด้านหน้าอาคาร

1.2 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จานวนเงิน 339,056 บาท
 จัดซื้อหลอดฉายภาพ LCD จานวน 14 หลอด อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 สานัก
ทะเบียนและประมวลผลได้จัดซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์และส่งมอบให้อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 เพื่อใช้
ในการเรียนสอน จานวน 40 หลอด ดังนี้
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ลาดับ
รายละเอียด
1 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
Panasonic รุ่น PT-VX400EA
2 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
Panasonic รุ่น Vertex
LX2315EA
3 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
Panasonic รุ่น PT-VX400EA
4 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
Panasonic รุ่น PT-LX26EA

อาคาร
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (ห้องเรียน 211,212,213,214,
225,226,331,332,333,334 )
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ห้องเรียน 201,202,205,207,
210,310,403 )

จานวนหลอด
10

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ห้องเรียน 201,202,203,204,
205,206,301,302,303,304,401,402,403,404 )
อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ห้องเรียน 703,704,705,706,
707,803,804,805,806 )

14

7

9

 อาคารอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมแก้ไขสัญญาณความถี่ สัญญาณเสียง ช่องเสียบ
ไมโครโฟน ภายในห้องเรียน ซ่อมแซมเครื่องฉายภาพสามมิติ
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุด ห้อง 201 เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร
ตรวจเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซื้ออุปกรณ์ไมโครโฟน
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เจ้าหน้าที่โสตฯ ตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตาม
ห้องเรียน จานวน 14 ห้อง ซื้อขาไมโครโฟน
อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมเครื่องฉาย LCD เปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอรและอุปกรณ์
ตัวแปลงสัญญาณ สานักบริการคอมพิวเตอร์เปลี่ยนตู้ HUB สัญญาณอินเตอร์เน็ต ชั้น ๘ จัดซื้อตัวกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ทดแทนของเดิมที่ชารุด ใช้งานมานานเกิน 10 ปี

1.4 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศ จานวน 304 เครื่อง และเครื่องทาน้าเย็น จานวน 21 เครื่อง
จานวนเงิน 585,657.60 บาท
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3,4 ตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องกรองน้า ล้างเครื่องและเปลี่ยนสาร
กรองน้าคาร์บอนเรซิ่น จานวน 21 ชุด
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมระบบเครื่องทาน้าเย็นและติดตั้งกระบอกสแตนเลสใส่กรวย
กระดาษดื่มน้า
 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ห้อง 205 ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ที่ชารุด ห้อง 208 และ ห้อง 307 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชารุด ห้อง 207
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์เพื่อบริการและอานวยความสะดวกแก่นิสิต
อาจารย์ และบุ ค ลากรที่ ม าขอใช้ อ าคาร ซ่ อ มแซมเครื่ อ งปรั บ อากาศ เปลี่ ย นชุ ด เบรกเกอร์ ค วบคุ ม ระบบ
เครื่องปรับอากาศ 1 ชุด
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 405 กับ ห้อง 407 ตรวจเช็คและทา
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ความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกชั้น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 404 บริษัทบารุงรักษาลิฟต์เข้าตรวจเช็ค
บารุงรักษาประจาเดือน ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ๔๐๔ ชั้น ๔ ซ่อมแซมเครื่องทาน้าเย็น อาคารศูนย์เรียน
รวม 4
 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศห้องเจ้าที่ ล้างทาความ
สะอาด Cooling Tower ระบบเครื่องปรับอากาศ ประจาเดือน ซ่อมแซม Water Chiller และบารุงรักษา Water
Chiller ประจาทุก 2 เดือน ล้างทาความสะอาด Cooling Tower ระบบเครื่องปรับอากาศ

1.5 พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา จานวนเงิน 70,246 บาท
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมประตูห้องน้าคนพิการชั้นล่าง เปลี่ยนฝาชักโครก ชาปน้าทิ้ง
สายฉีดชาระลูกลอยกดชักโครก สูบบ่อเกรอะและสิ่งปฏิกูล จัดทาที่ปิดฝาท่อบ่อเกรอะสิ่งปฏิกูลชั่วคราว ซ่อมแซม
ฝาท่อระบายน้า เปลี่ยนลูกลอยปั๊มน้า ซ่อมแซมระบบท่อประปา ทาที่ปิดฝาท่อระบายน้าข้างอาคาร ทาที่ปิดฝาท่อ
ระบายน้าข้างอาคาร เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือ จานวน 20 ตัว จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลและทาความสะอาดบ่อเกรอะ
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 หน่วยก่อสร้างติดตั้งกระจกหน้าอ่างล้างหน้า หน่วยงานประปาเปลี่ยน
ก๊อกน้าอ่างล้างหน้าที่ชารุด จานวน 30 ตัว เพื่อเตรียมบริการในงานประชุมวิชาการ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้าข้าง
อาคารเรียน เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้า ซ่อมแซมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ 1 ตัว
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า สายน้าดี วาล์ว ก๊อกโถปัสสาวะ ซ่อมแซม
ห้องน้าชาย-หญิงชั้นล่าง จานวน 4 ห้อง ซ่อมก๊อกน้าปัสสาวะชาย ซ่อมประตูห้องน้าคนพิการชั้น ๖ ซ่อมแซมก๊อก
น้าห้องน้าชายชั้นล่างและก๊อกน้าโถปัสสาวะชั้นล่าง ซ่อมแซมก๊อกน้าห้องน้าชายชั้นล่างและก๊อกน้าโถปัสสาวะชั้น
ล่าง
 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมมอเตอร์ผันน้า 2 ตัว ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้า, ท่อ
ประปา เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ จ้างเหมาหน่วยงานกทม.สูบสิ่งปฏิกูลและทาความสะอาดบ่อเกรอะห้องสุขา
 อาคารหอประชุม เปลี่ยนสายฉีดชาระ ซ่อมแซมห้องสุขาบริเวณด้านหลังหอประชุม ขอ
อนุเคราะห์หน่วยช่างเชื่อมโลหะทาที่ครอบวาล์วเปิด-ปิดน้า ห้องสุขา
1.6 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ภายในอาคาร จานวนเงิน 34,400 บาท
 ตรวจเช็คถังดับเพลิงและเติมสารเคมีถังดับเพลิง ประจาอาคารศร. 1,2,3,4 อาคารหอประชุม
อาคารโรงละครอาคารพุทธเกษตร อาคารวิจัยและพัฒนา
 อาคารพุทธเกษตร จัดซื้อถังดับเพลิงประจาอาคาร จานวน 2 ถัง
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลบารุงรักษาระบบอัคคีภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจาอาคาร
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1.7 พัฒนาระบบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน อุปกรณ์สานักงานและจัดเตรียมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ จานวนเงิน 244,278 บาท
 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน อุปกรณ์สานักงานและวัสดุงาน
บ้านงานครัว อาทิเช่น กรวยกระดาษน้าดื่ม กระดาษทิชชู ฟิวเจอร์บอร์ด ปากกาไวท์บอร์ด เทปพันสายไฟ น้ายาทา
ความสะอาด เพื่อให้บริการ แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ที่ขอใช้อาคารเรียนส่วนกลางและอาคารส่วนกลาง
2. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียนส่วนกลางและอาคารส่วนกลาง จานวนเงิน 149,915 บาท
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3,4 อานวยความสะดวกเจ้าหน้าที่เขตจตุจักรดาเนินการฉีดพ่น
กาจัดยุงลาย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมบอร์ดหน้าห้องเรียน ซ่อมแซมประตูห้องเรียนและเก้าอี้นั่ง
เรียนที่ชารุดปรับปรุงลานจอดรถจักรยาน ซ่อมแซมโช๊คประตูห้องเรียน
 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมเปลี่ยนบอร์ดหน้า ห้องเรียน ซ่อมแซมปิดรอยรั่วหลังคา งาน
สวนและรักษาความสะอาด ฉีดยาพ่นยุงภายในห้องเรียนและอาคารเรียน ตัดแต่งต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคารเรียน
 อาคารศูน ย์เรีย นรวม 3 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร ซ่อมแซมเปลี่ยนบอร์ดหน้า
ห้องเรียน ทาความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร ซ่อมแซมเปลี่ยนที่จับประตูห้องเรียนที่ชารุด จานวน
10 ห้อง บริษัทจ้างเหมาทาความสะอาดเข้าดาเนินการทาความสะอาด ขัดล้างพื้นภายในห้องเรียนและทางเดิน
ซ่อมแซมขอบยางกระจกที่ชารุดและเสื่อมสภาพ บริเวณทางเดินลงบันได กาจัดรังผึ้งบริเวณอาคาร งานสวนและ
รักษาความสะอาดเข้าฉีดพ่นยากันยุงบริเวณภายในอาคารและห้องเรียน บริษัทจ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้นั่งเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการ ติดตั้งบอร์ดเตรียมงานประชุมวิชาการ ซ่อมแซมเปลี่ยนบอร์ดหน้า
ห้ อ งเรี ย น เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าอาคารซ่ อ มแซมโซฟานั่ ง ในห้ องเรี ย น กวาดทาความสะอาดบ ริเ วณ หน้า อาคาร
เตรียมพร้อมงานประชุมวิชาการ จัดสถานที่บริเวณสูบบุหรี่ให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร จัดทาสวนหย่อมด้านข้างอาคาร
บริษัทจ้างเหมาทาความสะอาดเข้าทาความสะอาดขัดล้างพื้นบริเวณภายในห้องเรียนและทางเดิน ซ่อมแซมเก้าอี้นั่ง
เรียน ซ่อมปรับปรุงโต๊ะนั่งบริเวณชั้นล่างอาคาร ฉีดพ่นยาไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกประจาสัปดาห์ เจ้าหน้าที่
ตารวจประจา safety zone ตรวจจุดจอดรถจักรยานยนต์ ตรวจเช็คและซ่อมแซมเก้าอี้ ซ่อมแซมหลังคาคอมโพสิต
และโคมไฟสนาม วางยากาจัดหนู ชั้น 1 – 10 ซ่อมแซมรางผ้าม่านและผ้าม่านภายในห้องเรียน ติดสติกเกอร์ภายใน
ลิฟต์ ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประทับทรงงาน
 อาคารพุทธเกษตร ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน
 อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ปรับปรุงทาสีประตูทางเข้า – ออก ทาความสะอาดโคมไฟ
หน้าโถงอาคาร
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสีฝ้าเพดาน ทาความสะอาดผนังห้องโถง ห้องสรง
 อาคารหอประชุม ตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร จัดเตรียมพื้นที่สาหรับจัดงานวันที่ระลึก
วันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี
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 โครงการก่อสร้างที่จอดจักรยาน อาคารศูนย์เรียนรวม 1 บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์เรียนรวม
1 จานวน 2 หลัง โดยวิธีสอบราคา จานวนเงิน 1,100,500.49 บาท

 โครงการปรับปรุงอาคาร อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ปูพื้นบล็อกคอนกรีต,จัดทารางระบายน้า
และท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก,ติดตั้งโคมไฟ สวิทซ์ไฟ, ถมดินปรับพื้นที่) โดยบริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จากัด จานวนเงิน
633,233 บาท

 โครงการปรับปรุงอาคาร อาคารศูนย์เรียนรวม 4 โดยดาเนินการรื้อพื้นทาสีกันซึมใหม่ชั้น
ดาดฟ้างานทาสีผนังชั้นตาดฟ้า ทาสีราวบันใดชั้นที่10-10 รื้อ/ซ่อมฝ้าเพดานชั้นที่ 10 และรื้อปูพื้น งานติดตั้งเมททัล
ชีท และติดตั้งห้องน้าใหม่ จานวนเงิน 491,500 บาท
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 อาคารหอประชุม โครงการปรับปรุงห้องสุขา ด้านหลังอาคารหอประชุม โดยวิธีประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 2,037,500 บาท

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3,4 ดูแลการรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร โดยบริษัทผู้รับจ้าง
เหมาทาความสะอาดขัดล้างพื้นและเคลือบเงาพื้นกระเบื้องยางภายในห้องเรียนพื้นโถงทางเดิน บริเวณภายนอกและ
ภายในอาคารเรียน ทาความสะอาดกระจกประจาทุก 4,6 เดือน เป็นเงิน 8,150,800 บาท
3. ให้บริการการขอใช้สถานที่อาคารส่วนกลาง
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ประชาสัมพันธ์กล่องสมุดคัดลายมือ “กระดาษที่ท่านไม่ใช้....โปรดส่ง
ต่อให้น้อง” ให้บริการด้านอาคารจัดสถานที่สาหรับเลือกตั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจาปี 2559
 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 จัดเตรียมสถานที่สาหรับให้บริการแก่ผู้ขอใช้อาคาร อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ งานประชุมวิชาการ
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับให้บริการแก่ผู้ขอใช้
อาคาร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายให้แก่นิสิตเรื่ องศาสตร์แห่งแผ่นดิน
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ให้บริการสถานที่แก่นักเรียนจากต่างจังหวัดใช้เป็นที่พักผ่อนในการ
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมที่อาคารจักรพันธ์ฯ งานวันพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณ
ชั้นล่างใช้เป็นที่ตั้งของวงดนตรีเคยูวินและเป็นที่พักผู้ปกครองบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่และวันงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร จัดเตรียมห้องประชุมวิโรจน์ งานผู้บริหารพบบุคลากรงานรักษาความปลอดภัย ให้บริการหน่วยงาน
ภายในและภายนอก จัดเตรียมห้องในการจัดสอบ
 อาคารหอประชุม ให้บริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งาน KU Band จัดเตรียมสถานที่สาหรับ
พีธีรดน้าคารวะบูรพาจารย์ จัดเตรียมสถานที่ งานผู้บริหารพบบุคลากร กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เตรียม
สถานที่จัดงานวันระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรีที่อาคารหอประชุม
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 หน่วยทะเบียนบ้านพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร์ ตรวจสอบและควบคุมดู ดาเนินการ
เกี่ยวกับการย้ายเข้า-ออก การขอบ้านพักข้าราชการ จานวน 28 หลัง 26 ห้อง บ้านพักลูกจ้างประจา 13 หลัง 84
ห้อง การขอติดตั้งมิเตอร์น้า-มิเตอร์ไฟ ตรวจสอบพื้นที่ในความควบคุมดูแลของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ขออนุเคราะห์ งานสวนและรักษาความสะอาด เข้า
ดาเนินการทาความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานเกษตรแฟร์ ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์เข้าพื้นที่ เพื่อกางเต็นท์
โดม ร้านค้าเข้าจัดร้าน เตรียมพื้นที่ งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์
2559 โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์ ขอใช้อาคารโรงละครจัดกิจกรรมไหว้ครู
งานบริษัทฟีนิกซ์คอลซัลติ้ง จากัดจัดกิจกรรมวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ โครงการ ATM Open House 2015 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 การแสดงโรงเรียนชนานันท์ วันที่ 9-10
มีนาคม 2559 ให้บริการงานแสดงละครเวที คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559

พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานบริกหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ทาหน้าที่บริห ารจัดการ ควบคุม ดู แล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถ
บางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ให้ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่ง
ออกเป็น 1 หน่วย 8 อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
แผนงาน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
9. อาคารระพีสาคริก
รวมเป็นเงิน

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

4,114,000.00
1,184,000.00
233,470.00
58,620.00
16,200.00
292,500.00

348,230.00
323,786.00
6,045,126.77
5,733,106.10
2,352,529.80
5,160854.40
1,417,154.31

499358.73
8,218,732.42
3,090,431.98
5,083,053.00
1,731,179.60
3,739,728.61
2,324,988.00

5,898,790.00

21,380,787.38

24,687,472.34
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สรุปรายได้ - รายจ่ายของอาคาร
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พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก.จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือจัดทาโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถดังกล่าว โดยมอบหมายให้กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
บริหารจัดการอาคารจอดรถ จานวน 4 หลัง ซึ่งในการบริหารจัดการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – สิงหาคม
2559 ของปีงบประมาณ 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีรายได้ รวมเป็นเงิน 14,280,960.0 บาท
ประกอบด้วย
 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
เป็นเงิน
5,538,175.00 บาท
 อาคารจอดรถบางเขน
เป็นเงิน
2,324,680.00 บาท
 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
เป็นเงิน
5,001,485.00 บาท
 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
เป็นเงิน
1,416,620.00 บาท
นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังได้มีการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี จานวน 6 โครงการ ดังนี้
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อาคารจอดรถ มก. พัฒนาการให้บริการอาคาร
จอดรถ มก. โดยการจ้างบริการทาความสะอาด อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถ
งามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภ าวดีรังสิต เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดอาคารจอดรถและบริเวณ
โดยรอบ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 1,540,000.00 บาท
 โครงการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถ มก. พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก.
โดยการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถงามวงศ์
วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากร
ที่ใช้อาคารจอดรถ ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 3,014,400.00 บาท
 โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารจอดรถ มก. พัฒนาการให้บริการอาคารจอด
รถ มก. โดยการจ้างบริก ารบารุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคารจอดรถบางเขน, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1,
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และความปลอดภัย
ให้กับนิสิตและบุคลากรที่ใช้บริการลิฟต์โดยสารของอาคาร ใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 372,572.28 บาท
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 โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ พัฒนาปรับปรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในตู้ปฏิบัติงาน รับ-จ่าย บัตรจอดรถอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 โดยเบิกจ่าย
จากงายเงินงบประมาณเงินรายได้โครงการบริหารกลุ่มอาคารจอดรถ ประจาปีงบประมาณ 2559 หมวดงบลงทุน เป็น
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 4 เครื่อง ในวงเงิน 63,600.00 บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

 โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องบันทึกการจอดรถระบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาปรับปรุงติดตั้ง
เครื่องบันทึกการจอดรถระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ระบบ สาหรับอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถ
งามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถบางเขน โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้โครงการบริหารกลุ่ม
อาคารจอดรถ (325) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 418,325.60
บาท จานวน 1 ระบบ และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2559 งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์
สานักงาน จานวน 2 ระบบ เป็นเงิน 1,040,000.00 บาท สรุปการปรับปรุงติดตั้งเครื่องบันทึกการจอดรถระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ระบบ เบิกจ่ายเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,391,775 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ด
ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดาเนินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 โครงการปรั บปรุ ง ป้อมยาม (ป้อมรั บ -จ่า ยบัตรจอดรถ) อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
พัฒนาปรับปรุงป้อมยาม (ป้อมรับ -จ่ายบัตรจอดรถ) อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุดและ
เสื่อมสภาพจาการใช้งานมานาน จานวน 2 หลัง โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้โครงการบริหาร
กลุ่มอาคารจอดรถ (325) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สานักงาน รายการป้อม
ยาม จานวน 2 หลัง ในวงเงิน 149,800 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาอาคารจอดรถ จานวน 6 โครงการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 4,068,661.00 บาท (สี่ล้านหกหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
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พัฒนาการให้บริการห้องประชุม/สัมมนา กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายให้
บริหารจัดการอาคารส่วนกลาง อาทิ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ซึ่งในการให้บริการห้อง
สาหรับจัดประชุม/สัมมนา แก่หน่วยงานส่วนกลาง อาทิ งานพิธีต่าง ๆ ของส่วนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แก่
หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน นอกจากนั้นยังให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ ซึ่งในการให้บริการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคาร มีรายได้จากการบริหารจัดการอาคาร
ส่วนกลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,365,500.00 บาท ดังนี้
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เป็นเงิน
481,000.00 บาท
 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นเงิน
884,500.00 บาท
นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังได้มีการพัฒนาการให้บริการอาคารสารนิเทศ
อันก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี จานวน 4 โครงการ ดังนี้
 โครงการพัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องฉายภาพ LCD พัฒนาปรับปรุงเครื่องฉายภาพ
LCD ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี จานวน 1 ชุด โดยเบิกจ่ายจากเงินงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
เงินรายได้ส่วนกลาง ปรับงบกลาง มก. ในวงเงิน 84,530 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

 โครงการพัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ์จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พัฒนาปรับปรุงระบบกล้องวงจร
ปิดภายในอาคารสารนิเทศ 50 ปี ทุกชั้น จานวน 1 ระบบ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เงินรายได้
ส่วนกลาง ปรับงบกลาง มก. ในวงเงิน 74,900 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

 พัฒนาปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี พัฒนาปรับปรุงบริเวณด้านหน้า
อาคารสารนิเทศ 50 ปี จานวน 1 งาน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง ประจาปีงบประมาณ
2559 ในวงเงิน 988,000.83 บาท ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
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 พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมระบบลิฟต์อาคารสารนิเทศ 50 ปี พัฒนาปรับปรุงระบบลิฟต์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี จานวน 1 ระบบ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เงินรายได้ส่วนกลาง ปรับ
งบกลาง มก. ในวงเงิน 352,111.32 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคารสารนิเทศ 50 ปี
จานวน 4 โครงการ ใช้งบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 1,499,542.15 บาท
 พัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการ มก. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ดาเนินการ
ให้บริการอาคารสวัสดิการ มก. โดยได้รับค่าธรรมเนียมฯ เป็นเงิน 5,289,600 บาท และพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ภายในบริเวณอาคารให้เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้พักอาศัยในอาคาร ดังนี้
 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณอาคารสวัสดิการ ดาเนินการจ้างบริการรักษา
ความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัยกับผู้พักอาศัย ใช้
งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการ มก. เป็นเงิน 455,520 บาท
 พัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัส ดิการ ดาเนินการจ้างบริการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณโดยรอบอาคารให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินกับผู้พักอาศัย ใช้
งบประมาณเงินรายได้ของอาคารสวัสดิการ มก. เป็นเงิน 671,532 บาท
 พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาปรับปรุงโดย
การซ่ อ มแซมหลั ง คา และระบบท่ อ น้ าทิ้ ง อาคารสวั ส ดิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น
งบประมาณโครงการบริหารอาคารสวัสดิการ มก. (326) ในวงเงิน 14,535.00 บาท
ซ่อมแซมระบบท่อน้า
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ซ่อมแซมหลังคา

สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารอาคารสวัสดิการ มก. จานวน 3 โครงการ
ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 578,061.00 บาท และมีรายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า เป็นเงิน 3,293,407 บาท
 พัฒนาปรับปรุงอาคารระพีสาคริก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ให้บริการ
และสนับสนุนด้านอาคารและสถานที่ โดยซ่อมแซมส่วนประกอบอาคาร รักษาความปลอดภัยและรักษาความ
สะอาดในพื้นที่ส่วนกลางอาคารระพีสาคริก ซึ่งมีภารกิจดูแลบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบต่างๆ 9
ระบบ อาทิ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบดับเพลิง และระบบอัด
อากาศและระบายอากาศ เป็นต้น
งานซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารระพีสาคริก ประกอบด้วย
 งานสารวจซ่อมแซมน้ารั่วซึมบริเวณดาดฟ้า
 ซ่อมเปลี่ยนประตู หน้าต่าง วัสดุสานักงาน
 ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้า
 งานเทพื้นปรับบริเวณผิวทางเดิน
 ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขต่อเติมส่วนประกอบของอาคาร
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 ดูแลและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารระพีสาคริก
 ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board) โคมไฟฉุกเฉิน
ระบบไฟหรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
 ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบระบายน้าทิ้ง และระบบบาบัดน้าเสีย
ถังบาบัดน้าเสีย มิเตอร์น้าประปา เป็นต้น

 ระบบบาบัดน้าเสีย ประกอบด้วย ตู้ควบคุมและถังบาบัดน้าเสีย
 ระบบบาบัดน้าเสีย ประกอบด้วย ตู้ควบคุมและถังบาบัดน้าเสีย

 ระบบอัดอากาศและระบายอากาศ ประกอบด้วย ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ร่วมกับระบบอัด
อากาศและระบายอากาศ
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พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เป็นรถบัสเล็กโดยสารขนาด 20 - 25
ที่นั่ง จานวน 4 คัน การให้บริการเส้นทางที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางความยาวประมาณ 5 - 6.9
กิโลเมตร เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 - 18.30 น. และเก็บค่าโดยสารเป็นเงิน 1 บาท โดยหยอดเงินใส่กล่อง
ต่อมาคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกหลายคันและอัตรา
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จึงมีมติที่ประชุมปรับอัตราค่าโดยสาร เป็นเงิน 2 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2543 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ให้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสาร (ฟรี) และจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ขับรถยนต์ รอบละ 5 บาท/รอบ/คน นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือน ปัจจุบันปรับเพิ่มเป็นรอบละ 7 บาท/รอบ/คน
- การบริหารจัดการได้จัดทาผังการเดินรถโดย แบ่งสายการเดินรถ การกาหนดจานวนรถและพนักงานขับ
รถประจาในแต่ละวัน โดยจัดทารายงานการให้บริการรถ ตารางให้บริการรถแต่ละเดือน สรุปรายงานการใช้วัสดุ
เชื้อเพลิง รายงานรายรับ - รายจ่าย ตรวจสอบและประสานงานการแจ้งซ่อมรถ จัดรถสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
เรียนการสอนของนิสิตและอาจารย์นอกสถานที่ จัดเวรการวิ่งรถ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จัดรถ
ให้บริการเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรนอกสถานที่ รวมทั้งควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานและ
พนักงานขับรถยนต์ ดังนั้น แผนการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ จึงเป็นแนวทางการศึกษาการบริการงานแก่
ผู้ที่มาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์และผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป
- การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 5 คัน
และรถราง จานวน 15 คัน รวมเป็น 20 คัน พนักงานขับรถยนต์ จานวน 14 คน และได้กาหนดสายและเส้นทาง
การเดินรถบริการรับ – 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 เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการ
เรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการ
สาย 1 (จานวน 2 คัน) , สาย 4 (จานวน 2 คัน) , สาย 5 (จานวน 1 คัน) รวม 5 คัน โดยผ่านถนนอิงคสุวรรณ
ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิต
และประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถ
โดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่
กาหนด โดยใช้งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวั สดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 6,051,426.21 บาท
เพื่อให้บริการทั้ง 5 สาย ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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สานัก และกอง โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บ
ค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มีรายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม
2558 – 30 กันยาน 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับที่ รายการ
รายรับ
ขอยกเว้น
1.
ค่าบารุงรักษารถยนต์
56,393.00 22,240.00
2.
ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
4,704.00
0.00
รวมทั้งสิ้น
46,682.00 22,240.00

โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(KU SMART BUS)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีนโยบายที่จะให้นิสิตและบุคลากรลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
และจักรยานยนต์ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยมีรถโดยสารสวัสดิการให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เก็บค่าโดยสาร
จ านวน 5 เส้ น ทาง การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วอยู่ ใ นความ ดู แ ลของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการวิ่งให้บริการภายในบริเวณวิทยาเขตฯ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เดิน ทาง และลดการใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลั ย ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและที่จอดรถไม่
เพียงพอในมหาวิทยาลัย ลดมลพิษทางอากาศและเสียง นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่ง
เป็นวิธีการเดินทางที่มีความปลอดภัยค่อนข้างต่า นั้น
จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถ
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการ
เดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS
ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่านสถานที่นั่น ๆ และข้อมูลการเดินรถ
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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ได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม
ผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนา
โดยทีมนักวิจัยในโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบรายงานการเดินรถ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย
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)

3. บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารศาลาหกเหลี่ยม (ประตูพหลโยธิน)

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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4. จอแสดงเส้นทางการเดินรถทางอินเตอร์เนต http://kubus.netburzt.com/map/index/1?bigmap=1
เพื่อให้หน่วยรถสวัสดิการใช้สาหรับตรวจสอบติดตามการให้บริการรับ -ส่งนิสิต บุคลากรภายใน มก. ของพนักงาน
ขับรถยนต์ จานวน 5 สาย

นอกจากนี้ นิ สิ ต บุ ค ลากรสามารถดาวน์ โ หลดแอปพริเ คชั่ น smartphone
ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.in.whs.ku.bus

ส าหรั บ Android

พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหาร
จัดการรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 คัน
โดยการซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงิน
รายได้เป็นเงิน 4,626,512.81 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยังได้ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจาก บริษัท นัมเบอร์วันคาร์เรนทัล เป็น
รถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จานวน 12 คัน ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 2,051,832.00 บาท เพื่อให้บริการ
ยานพาหนะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ขอ
ใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียน
การสอนของอาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน จานวน 1,769 ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหาร
ระดับสูง งานโครงการหลวง งานกีฬามหาวิทยาลัยประจาปี งานพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ฯลฯ
2. การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บค่าบารุงรักษารถยนต์ เพื่อทาให้มีรายได้สาหรับการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพมาก
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ตามรายละเอียด
ดังนี้
จานวนเงิน (บาท)
รายการ
รายรับ
ขอยกเว้น
ค่าบารุงรักษารถยนต์
56,393.00
429,097.50
รวมทั้งสิ้น
56,393.00
429,097.50
งานกิจกรรมอื่น ๆ
- จัดเตรียมยานพาหนะส่วนกลาง สาหรับให้บริการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2558 ระหว่างวันที่
26 – 30 ตุลาคม 2558
- จัดยานพาหนะรับ-ส่ง วงดนตรีเคยู วินด์ ซิมโฟนี เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559
- จัดยานพาหนะรับ-ส่ง คณะผู้บริหารตรวจพื้นที่ถนนเลียบคลองบางเขน ในวันที่ 22 มีนาคม 2559
- จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานภายใน มก. เมื่อวันที่ มีนาคม 2559
- จัดยานพาหนะรถบรรทุก รถตู้ รถยนต์นั่ง และรถกระบะ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่งาน
กาชาด ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มีนาคม 2559

- จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิตภาควิชาปฐพี คณะเกษตร ศึกษาดูงานที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 5 – 9
พฤษภาคม 2559

- จัดยานพาหนะรับ-ส่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "แบ่งน้าใช้ ปันน้าใจ สู้
ภัยแล้ง มินิมาราธอน” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
- จัดยานพาหนะรับ-ส่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน และขนหีบ เลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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- ประสานงานและจัดเตรียมยานพาหนะสาหรับรับเสด็จ ในพิธีเปิดงาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) เกษตรแฟร์
และจัดรถรางรับ-ส่งชมรมเคยู วินด์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- จัดรถรางให้บริการงานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) เกษตรแฟร์ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

- จัดยานพาหนะรับ-ส่งเจ้าหน้าที่กองกลางจัดงานทาบุญเข้าพรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559
- จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิตคณะวนศาสตร์รว่ มงานปลูกต้นไม้ที่วังสวนจิตรลดาวันที่ 19 กรกฎาคม 2559
- จัดยานพาหนะรับ-ส่ง นิสิต และวงดนตรีเคยูแบนด์ วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559
ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

- จัดยานพาหนะงานแถลงข่าวงานโครงการหลวง 47 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
- จัดรถราง จานวน 10 คัน ให้บริการรับ-ส่งนิสิต งานวันอ้อมกอดนนทรี ระหว่างวันที่ 30 – 31
กรกฎาคม 2559
- จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิต เจ้าหน้าที่ งานโครงการหลวง 47 ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2559
- จัดรถรางนนทรี รับ-ส่งนิสิตการแสดง จานวน 1 คัน ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมประเพณี
เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ โดยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๖.๓๐ น. มายังอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
- จัดยานพาหนะงานโครงการหลวง Royal Project Market@ Siam Paragon ระหว่างวันที่ 21 – 26
ก.ย. 59
- จัดยานพาหนะงาน “นนทรีสีทอง ๕๙ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น
๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
- จัดยานพาหนะงานประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan” เพื่อจัดทาแนวการบริหาร
และพัฒนา มก. ระหว่างที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ แสนปาล์ม โฮม สานักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขต
กาแพงแสน จ.นครปฐม
- จัดยานพาหนะเพื่อนาคณะผู้บริหาร มก. เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วังทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
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การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน
เกี่ยวกับการดาเนินงานในโครงการประหยัดพลังงาน ในการสนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการไบโอดีเซลให้
บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการให้นิสิตเข้าศึกษาดูงาน การบริการทางวิชาการแก่ประชาชน โดยมีการถ่ายทารายการ
ต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 475,000 บาท ประกอบด้วย
บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จากัด บริจาคเครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล รุ่น BTC150 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 เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 และดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้ให้บริการทาง
วิชาการ ศึกษาดูงาน ของนิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู้สนใจ นอกจากนั้น ยังมีการผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถ
สวัสดิการ และรถส่วนกลางประกอบด้วย
เดือน

พ.ศ.

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

2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
รวม

ผลิตได้
(ลิตร)
0
140
202
0
140
0
140
140
140
140
140
0
1,182

รายจ่ายค่าวัสดุ
และอื่นๆ(บาท)
0
1,333.00
0
0
1,333.00
0
1,333.00
1,330.00
1,330.00
1,330.00
1,330.00
0
9,319.00

ราคาน้ามัน/
ลิตร
23.94
23.94
21.34
21.34
20.74
21.34
20.74
21.94
21.94
21.94
21.94
0

ประหยัดงบประมาณ
(บาท)
0
4,364.72
1,600.50
0
1,943.92
0
1,943.92
1,741.60
1,741.60
1,741.60
1,741.60
0
16,819.46
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พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการจราจร พื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก.
งานรั กษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้พัฒ นาระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทาง
ราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการให้บริการของ
กลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้บริการในด้านอื่น
ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็นหน่วย 9 หน่วย มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงาน
หน่วยนับ
จานวน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
เรื่อง
7,835
2. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
ครั้ง
246
3. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
ครั้ง
246
4. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
ครั้ง
295
5. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
ครั้ง
295
6. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
ครั้ง
295
7. หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
ครั้ง
295
8. หน่วยบังคับการและสนับสนุนการปฏิบัติการ
ครั้ง
1,371
9. หน่วยบริการวิทยุคมนาคม
ครั้ง
221
10. และปฏิบัติงานอื่นๆ ประจาวัน ดังนี้
- รับแจ้งเหตุและบันทึกประจาวัน
ครั้ง
318
1. ดาเนินการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีผลการดาเนินงานในการกากับ ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังนี้
1.1 รายได้จากการบริหารงาน
รายการ
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการ
ล็อคล้อรถยนต์
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบ
เร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558
หน่วยนับ
จานวน

ผลการดาเนินงาน รายได้ประจาปี รายได้ประจาปี
ประจาปี 2559
งบประมาณ
งบประมาณ
2559 (บาท)
หน่วยนับ จานวน 2558 (บาท)

ครั้ง

1,693

ครั้ง

1,313

873,500

671,500

ครั้ง

1,045

ครั้ง

313

209,000

62,600

ครั้ง

7

ครั้ง

3

1,400

600
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1.2 รายจ่ายจากการบริหารงาน
หน่วยงาน
- จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณที่จอด
รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ (ประตู
พหลโยธิน 1, ประตูงามวงศ์
วาน 1, 3, ประตูวิภาวดีรังสิต
และลานจอดรถหอประชุม)
- จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณอาคารและ
พื้นที่ส่วนกลาง

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2558
ประจาปี 2559
หน่วยนับ จานวน หน่วยนับ จานวน
ครั้ง
1
ครัง้
1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

รายได้ประจาปี รายได้ประจาปี
งบประมาณ 2558 งบประมาณ
(บาท)
2559 (บาท)
1,904,000
1,860,000

5,312,448

3,585,000

2. โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาล
บางเขน กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เพื่ อดู แ ลความปลอดภัย และความเป็ น ระเบีย บเรี ย บร้ อ ยตลอดจน
เป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2550 และดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน
2559 โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
เหตุการณ์ที่เกิด
หมายเหตุ
2558 (ครั้ง) 2559 (ครั้ง)
เหตุลักทรัพย์
ปีงบประมาณ 58 จับกุมคนร้ายได้ 3 คน
- ลักทรัพย์ต่าง ๆ
15
4
- รถจักรยาน
1
5
- รถยนต์
1
- รถจักรยานยนต์
2
1
เหตุทรัพย์สินสูญหาย
- ลืมทรัพย์สิน
8
13
- ป้ายรถจักรยานยนต์หาย
1
เหตุอุบัติเหตุ
- รถชน
3
2
3. โครงการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอน แบ่งเขตควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัย ควบคุม
ยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก, ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าภายในเขตการ
เรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่อง เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน
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4. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน(จยย.ISO)
มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ห้ามวิ่งเข้าภายในเขตการเรียนการสอน
โดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ประจาตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้รถจักรยานยนต์
บริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน 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 ได้จัดทาโครงการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยทุกคน เริ่มดาเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

4.2 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการ
งานรักษาความปลอดภัย ได้ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการ
บริเวณจุดจอดรถบริการต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้
บริการรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก มก. โดยแจ้งรายละเอียดรถจักรยานยนต์บริการที่ถูกระเบียบ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย
สาหรับผู้ที่ใช้บริการ เป็นโครงการต่อเนื่องเริ่มดาเนินการในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

5. โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และบริ เวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยได้
ดาเนินการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ และอาคารพื้นที่ส่วนกลาง จุดจอดรถจักรยานบริเวณประตู
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย อาคารหอประชุม
ลานจอดรถหอประชุม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารพุทธเกษตร อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารบ่อบาบัดน้าเสีย
อาคารกาพล อดุลย์วิทย์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3, และ 4 อาคารสานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
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ฯลฯ ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 5,312,448 บาท
6. โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กาหนดเวลา
เปิด - ปิดประตู โดยทุกประตูเปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 22.00 น. ยกเว้นประตูงามวงศ์วาน 1 เปิดตลอด 24
ชั่วโมง จึงได้ดาเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข้า - ออก ของรถยนต์
และบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เริ่ม
ดาเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2551 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

7. โครงการประชาสัมพันธ์ การรั กษาความปลอดภัยด้า นทรัพย์สิน ดาเนินการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด นอกจากนั้น ยังติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้
เกิดการสูญหาย บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ สนามอินทรี
จันทรสถิตย์ ลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 ใช้งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้ น 2,502 บาท เป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

9. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านพื้นที่ ดาเนินการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ห้ามจาหน่ายสินค้าบริเวณช่องทางเดิน เข้า-ออกบริเวณป้ายรถประจาทางประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ห้ามนาสินค้ามาวางขาย เนื่องจากช่วงเช้ามีผู้นาสินค้ามาจาหน่ายบริเวณดังกล่าว ทาให้นิสิตและ
บุคลากรเดินผ่านเข้า-ออกไม่สะดวก

10. โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืน
ดาเนินการจัดชุดพิเศษออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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11. โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องการประชุมแถวพนักงาน
รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ต่อเนื่อง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจง
ระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 คือมีการประชุม
แถวทัง้ หมด 1,345 ครั้ง มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าประชุมแถวทั้งหมด 91 นาย

12. โครงการประชุมงานด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอให้หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งรายละเอียด ผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดการจ้างพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงาน และจัดการประชุมงานด้านการรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงาน คณะ สานัก
สถาบัน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลป้องกัน
ทรัพย์สิน รวมถึงขั้นตอนการดาเนินการกรณีเกิดเหตุต่างๆ

13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้า ระวังป้องกัน เหตุอาชญากรรมและการจัดการ
จราจร สาหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน คณะ สานัก
สถาบันภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเงิน 87,300 บาท
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โครงการพัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานรักษาความ
ปลอดภั ย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ พั ฒ นาระบบการจราจรภายในพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ลดผลกระทบเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางด้าน
ยานพาหนะ ภายในเกษตรกลางบางเขน ดังนี้
1. การจั ด การจราจรขาเข้ า บริ เ วณประตู ท างเข้ า -ออก และทางแยกต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ประตูเข้า-ออก เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านการจราจร เกิดความปลอดภั ยและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดาเนินการมาจนถึง
ปัจจุบัน

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

3. โครงการจัดการเส้นทางจราจร ดาเนินการจัดการจราจรบนถนนจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่ประตู
วิภาวดีถึงแยก คณะสังคมศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรม และจากแยกคณะสังคมศาสตร์ถึงหน้าคณะสังคมศาสตร์ โดย
ได้นากรวยยางและป้ายจราจรไปติดตั้ง พร้อมทั้งจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยกากับดูแล
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4. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ
อานวยความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรี ยบร้อยใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ
2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 110,389.70 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553
เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน
ด า เ นิ น ก า ร ตั้ ง แ ผ ง จ ร า จ ร พ ร้ อ ม ติ ด ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ป ร ด ท ร า บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทาการปิดจราจร บริเวณนี้ ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 58 เวลา 13.45 – 15.45 น. จึง
ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง บริเวณดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ บริเวณประตูช่องทางเข้าออก วิภาวดี
รังสิต,ประตูงามวงศ์วาน1, 2, 3 และประตูพหลโยธิน เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่รถยนต์หลีกเลี่ยงเส้นทาง
ดังกล่าว เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการจัดงานโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัย
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ห้ า มจอดโดยเด็ ด ขาด ฝ่ า ฝื น ล็ อ คล้ อ ปรั บ 500 บาท
ทุกกรณี บริเวณถนนจันทรสถิตย์หน้าคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบั ติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 8 ตุลาคม 2558
ด าเนิ น การตั้ ง แผงจราจรพร้ อ มติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ห้ า มจอดโดยเด็ ด ขาด
ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท ทุกกรณี ติดต่อธนาคาร-ร้านค้า กรุณาจอดรถหน้าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และ
คณะเศรษฐศาสตร์ เท่ า นั้ น ติ ด ต่ อ ธนาคาร เปิ ด ไฟกระพริ บ ไม่ เ กิ น 15 นาที บริ เ วณหน้ า อาคารจอดรถ
งามวงศ์วาน 1, 2 เพื่อประชาสั มพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ดาเนินการตั้งแผงจราจรพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ ที่จอดเฉพาะ ผู้มาติดต่อราชการ จอด
ไม่เกิน 1.30 ชม. ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท ห้ามจอดซ้อนคัน บริเวณที่จอดรถหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ด าเนิ น การตั้ ง แผงจราจรพร้ อ มติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โปรดทราบ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 58 เป็นต้นไป อาคารสารนิเทศ 50 ปี จะจัดระเบียบที่จอดรถด้านหลังอาคาร จึงอนุ ญาตให้จอดได้เฉพาะ
ผู้มีสติกเกอร์ เขียว-เหลือง และบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณที่จอดรถหลัง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จุดส่งผู้โดยสารจักรยานยนต์รับจ้างห้ามเข้าบริเวณแยก
ฮ๊อกกี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 2 ตุลาคม 2558
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท
บริเวณถนนจันทรสถิตย์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทางวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ด าเนิ น การวางแผงจราจร-ขึ ง เชื อ กพร้ อ มติ ด ป้ า ย ห้ า มจอดตลอดแนว กิ จ กรรม
ปั่นจักรยาน บริเวณลานจอดรถแยกศาลาหกเหลี่ยม เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯจะดาเนินการจัดงานโครงการคืน
จักรยานสู่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทางวันที่ 8 ตุลาคม 2558
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ดาเนินการตั้งแผงจราจรพร้อมขึงเชือกพร้อมติดป้ายประกาศ ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่กาง
เต็นท์ผู้ปกครองบัณฑิตบริเวณถนนจักรพันธ์ ฝั่งโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558
ดาเนิ น การตั้งแผงจราจรพร้อมติดป้ายเส้ นทางเสด็จ ห้ ามจอดตลอดแนว บริเวณถนน
สุวรรณวาจกสิกิจ เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558
ดาเนินการตั้งแผงจราจรพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โปรดทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะ
ทาการปิดจราจร บริเวณนี้ ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.- 22.00 น. จึงขอให้หลีกเลี่ยง
เส้นทาง บริเวณดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ บริเวณประตูช่องทางเข้าออกประตูพหลโยธิน และ
บริเวณแยกประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่รถยนต์หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจาปี 2558
ดาเนิ น การติดตั้ งป้ ายประชาสั มพัน ธ์ รถยนต์ จัก รยานยนต์ ใช้ ช่องทางขวา ห้ ามจอด
ตลอดเวลา บริเวณถนนสามบูรพาจารย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทางเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการจัดงานเกษตรแฟร์
เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2558
ดาเนินการติดตั้งป้ายจราจรห้ามเลี้ยวซ้ายบริเวณถนนสามบูรพาจารย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทางเนื่องจากทาง
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะดาเนิ น การจั ด งานเกษตรแฟร์เ พื่ อ มู ล นิ ธิจุ ฬ าภรณ์ ประจ าปี 2558 ระหว่ า งวั นที่ 6 – 14
พฤศจิกายน 2558
เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด าเนิ น การตั้ ง แผงจราจร
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โปรดทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทาการปิดจราจร บริเวณนี้ ระหว่างวันที่
23 – 24 ธันวาคม 2558 งดจอดรถบริเวณสนามบาสทั้ง 2 ฝั่ง จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง บริเวณดังกล่าว ขออภัย
ในความไม่ส ะดวก ณ ที่นี้ บริ เวณถนนกาพล อดุลย์วิทย์ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนาให้ ผู้ขับขี่รถยนต์หลีกเลี่ยง
เส้นทางดังกล่าว เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการจัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ประจาปี 2558
เ มื่ อ วั น ที่ 2 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 8 ง า น รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย พ ร้ อ ม เ จ้ า ห น้ า ที่
รักษาความปลอดภัยชุดที่ 4 ดาเนิน การวางแผงจราจร ขึงเชือก พร้อมติดป้ายประชาสั มพันธ์ ขอความกรุณา
เคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่าน ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เพื่อเคลี ยร์พื้นที่เตรียมจัดงานเลี้ ยงขอบคุณ
บุคลากร วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2558 บริ เวณถนนกาพล อดุล ย์วิทย์ เพื่อประชาสั มพันธ์แนะนาให้ ผู้ขับขี่รถยนต์
หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการจัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ประจาปี 2558
เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2558 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภั ย ชุ ด ที่ ๔ ด าเนิ น การวางแผงจราจรพร้ อ มขึ ง เชื อ กพร้ อ มติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่
งดใช้ ล านจอดตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 – จนกว่ า จะแล้ ว เสร็ จ บริ เ วณลานจอดคณะศึ ก ษาศาสตร์
เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนาให้ผู้ขับขี่รถยนต์หลีกเลี่ยงเส้นทางดั งกล่าว เนื่องจากทางคณะฯ จะดาเนินการปรับปรุง
พื้นที่ลานจอด
ดาเนินการตั้งแผงจราจร บริเวณถนนจักรพันธ์ ตั้งแต่โรงนมจนถึงอาคารอุตสาหกรรม 1 ฝั่งขา
ออก เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของ
ผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 5 มกราคม 2559
เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย ชุ ด ที่ 4 ด าเนิ น การวางแผงจราจรพร้ อ มขึ ง เชื อ ก ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ห้ า มจอดตลอดแนว
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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จาดาเนินการตั้งร้านบูท งานเกษตรแฟร์ 59 บริเวณถนนจันทรสถิตย์ฝั่งขาออก ตั้ งแต่แยกคหกรรม-แยกประตูงาม
วงศ์วาน 1 เพื่อให้ ผู้ ขับ ขี่ร ถยนต์ป ฏิบั ติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง เพื่อเตรียมความพร้อมงานงานเกษตรแฟร์ประจาปี 2559
เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ าหน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยชุดที่ 4 ดาเนินการวางแผงจราจรพร้อมขึงเชือกติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถสุขา ห้ามจอดตลอด
แนว ฝ่ า ฝื น ล็ อ คล้ อ ปรั บ 500 บาท บริ เ วณเกาะกลางแยกพุ ท ธเกษตร เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง เพื่อเตรียมความ
พร้อมงานเกษตรแฟร์ประจาปี 2559
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โปรดทราบ มหาวิทยาลัยฯ จะทาการปิดการจราจร
บริเวณนี้วันที่ ๒๔ มกราคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อใช้พื้นที่จัดเตรียมงานเกษตรแฟร์ จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง
บริเวณดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ บริเวณแยกศร.4 และแยกทางออกอาคารจักรพันธ์ฯ เพื่อเตรียม
เตรีย มงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559 เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 28 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณแยกหลังโรงยิมจนถึงแยกโครงการหลวง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่ อ วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย ชุดที่ 4 ดาเนินการวางแผงจราจร ขึงเชือกพร้อมติดป้ายห้ามจอดตลอดแนว บริเวณหน้าอาคารจัก
พันธ์เพ็ญศิริจนถึงแยกสระว่ายน้า พื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิ บัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการรื้อเต๊นท์หลังเสร็จสิ้นงาน
เกษตรแฟร์ ประจาปี 2559
เมื่ อ วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย ชุดที่ 4 ดาเนินการวางแผงจราจรขึงเชือก พร้อมติดป้ายห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ
๕๐๐ บาท บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ตั้งแต่แยกเคยูโฮมถึงแยกคหกรรม เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใ ช้เส้นทาง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะ
ดาเนินการรื้อเต๊นท์หลังเสร็จสิ้นงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการตั้งกรวยยางบริเวณ
ถนนสุวรรณวาจกสิกิจขาเข้า ตั้งแต่แยกไปรษณีย์เก่าถึงแยกสิ่งทอ เพื่อเตรียมความพร้อม โครงการคืนจักรยานสู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม
ความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทางวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเ วณถนน
ตั้งแต่ด้านหลังสานักกีฬา-ภาควิชาพืชสวน ถึงหน้าโครงการหลวงทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร
และเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 3 มีนาคม 2559
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนน
กาพลงอดุลย์วิทย์ ๒ ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน
ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดซ้อนคัน ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนกา
พลงอดุลย์วิทย์ 2 ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
เตือนเพื่อความปลอดภัยของรถจักรยาน,รถจักรยานยนต์ของท่าน กรุณานาไปจอดในลานจอดรถบริเวณพื้นทางเดิน
เท้ารอบศาลาหกเหลี่ยม เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานและรถยนต์ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุมิจฉาชีพ
ภายในมก. เพิ่มความปลอดภัยผู้ขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดซ้อนคัน ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนกา
พลงอดุลย์วิทย์ 2 ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่าง ๆ
ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย
ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ โปรดชะลอความเร็ว บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ หน้าสานักหอสมุด เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตาม
กฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์รถจักรยานยนต์ ห้ามย้อนศร โดยเดขาด บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืน ล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนไพทูลย์อิงคสุวรรณ เพื่อให้ผู้ขับขี่
รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืน ล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนจักรพันธ์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยชุดที่ 4 ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ที่จอดรถถ่ายทอดสดไทยพีบีเอส บริเวณลาน
จอดรถสนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ เพื่อเตรียมอานวยความสะดวกที่จอดรถสาหรับถ่ายทอดสดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
“แบ่งน้าใช้ ปันน้าใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน” วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืน ล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณทางเข้าคณะประมง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎ
จราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท
บริ เ วณทางเข้ า คณะประมง เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การ
เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ดาเนินการติดตั้งป้า ยประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท
บริเวณถนนไพทูลย์อิงคสุวรรณ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม
ความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
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เมื่ อ วั น ที่ 8 กรกฏาคม 2559 งานรั กษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยชุดที่ 4 ดาเนินการตั้งแผงจราจร - ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ที่จอดสาหรับวิทยากรบริเวณที่จอดรถศร.4
เพื่อเตรียมความพร้อมอานวยความสะดวกที่จอดรถสาหรับวิทยากรที่มาร่วมงาน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจรสาหรับพนักงาน รปภ. และประสานงานด้านรักษาความ
ปลอดภัย หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ใน ม.เกษตรฯ บางเขน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จุฬาภรณ์
ชั้น 2 ห้องวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์”
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 งานรักษาความปลอดภัยดาเนิ นการตั้งแผงจราจร พร้อมติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ “โปรดทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทาการปิดการจราจรประตูวิภาฯ ระหว่างวันที่ 16
- 20 กรกฎาคม 2559 เพื่อซ่อมแซมท่อประปา จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ
ที่นี้” บริเวณทางเข้าประตูวิภาวดี เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท
บริ เ วณถนนหน้ า คณะสั ต วแพทย์ เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร เ พื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การ
เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 11 กรกฏาคม 2559
เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยชุดที่ 4 ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ห้ามจอดตลอดแนว จะดาเนินการทาสี
ฟุตบาท บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ตั้งแต่แยกเคยูโฮมถึงแยกคหกรรม ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎ
จราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย ชุดที่ 4 ดาเนินการตั้งแผงจราจร ขึงเชือก พร้อมติดป้ายห้ามจอดตลอดแนว วันเสาร์ที่ 3 กันยายน
2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. เนื่องจากจะจัดโครงการเกษตรศาสตร์ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “RUN for U. Ku
76 Mini Marathon” บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ตั้งแต่โ ค้งสานักพิพิธพันธ์ ถึงประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อให้ผู้ขับขี่
รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
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5. โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการสารวจ
เครื่องหมายจราจรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีชารุด/เสื่อมสภาพ ดาเนินการจัดซื้อเพื่อดาเนินการ
ติดตั้งใหม่ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กับนิสิ ตและบุคลากร โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จุดส่งผู้โดยสาร จักรยานยนต์รับจ้างห้ามเข้า แทน
ป้ายเก่าที่ชารุด บริเวณถนนแยกคหกรรมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 17 เมษายน 2559

เมื่ อ วั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2559 งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เ ขตการเรี ย นการสอน *ห้ า มจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งเข้ า *ห้ า มหาบเร่ แผงลอย ล้ อ เลื่ อ น
*ห้ามรถสามล้อเก็บของเก่าเข้า *ห้ามเรียนไร หรือ บริจาค *ห้ามแจกจ่ายแผ่นพับใบปลิว ถ้าฝืนดาเนินการตาม
กฎหมายบริเวณแยกภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ขั บขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

6. การปรับปรุงสีขอบฟุตบาทภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการปรับปรุงสีขอบ
ฟุตบาทบริเวณขอบทางเดินเท้าและซ่อมแซมทาสีคันชะลอความเร็วภายใน มก. ให้เห็นเป็นเด่นชัด เพื่ออานวย
ความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ นิสิต บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 130,600
บาท ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนจันทรสถิตย์
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนสุธรรมอารีกุล
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ซ่ อ มแซม ทาสี ข อบคั น หิ น ทางเดิ น เท้ า และไหล่ ถ นน บริ เ วณแยกประตู วิ ภ าวดี
ถึงบริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปีตลอดแนวบริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน ประตูพหลโยธิน ๑
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนรอบสระน้าหอประชุม
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน ประตูงามวงศ์วาน ๑
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน ประตูงามวงศ์วาน ๒
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนนประตูงามวงศ์วาน ๓
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนนระพีสาคริก
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนนชูชาติกาภู
ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนนจักรพันธ์

.
7. โครงการติดตั้งคันชะลอภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งคันชะลอความเร็ว
ภายใน มก. ให้เห็นเป็นเด่นชัด เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ นิสิต บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ
งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งคันชะลอตามทางแยกภายใน มก. บริเวณ
ถนนจันทรสถิตย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกนาออกไปเพื่อจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 งาน
รักษาความปลอดภัย จึงเร่งดาเนินการติดตั้งคันชะลอ ตามเส้นทางดังกล่าวเพื่อเป็นการชะลอความเร็วของยานยนต์
ที่ใช้ความเร็วในเส้นทางจราจรภายใน มก. เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ดาเนินการติดตั้งคันชะลอบริเวณแยกคหกรรม
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7.1 จั ด ก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภัย อานวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมงาน โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยฯ

7.2 จั ดกาลังเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภั ย อ านวยความสะดวกบริ เ วณอาคารจั ก รพั น ธ์ เ พ็ ญ ศิ ริ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เนื่ อ งในงานพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558

7.3 ดาเนินการติดตั้งกรวยยางเส้นจักรยาน บริเวณ แยกศร.1 ถึงแยกสังคม-อุตสาหกรรม หลัง
เสร็จสิ้นงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
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7.4 ดาเนินการทาความสะอาดหลังคาหอสมุด โดยการกวาดและล้างทาความสะอาดหลังคาและ
เพดานทางเดินหอสมุด

7.5 จั ดกาลังเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อานวยความสะดวกงานเดิน-วิ่ง ศึกษาศาสตร์ประจาปี 2558

7.6 ดาเนินการรื้อถอนป้อมยามบริเวณแยกพุทธเกษตร

7.7 ตั้ ง จุ ด ตรวจรถจั ก รยานยนต์ บ ริ ก าร จั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ตรวจสอบ
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รถจักรยานยนต์บริการ บริเวณแยกหอหญิง

7.8 จัดกาลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 งานรักษา
ความปลอดภัย จัดกาลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการเกษตรศาสตร์ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “RUN for U. Ku 76 Mini
Marathon” บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ตั้งแต่โค้งสานักพิพิธพันธ์ถึงประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

สรุ ป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จั ด ทาโครงการพั ฒ นาระบบการจราจรภายในพื้ น ที่
ส่วนกลาง มก. จานวน 7 โครงการ งบประมาณในการดาเนินงาน ทั้งสิ้น 240,989.70 บาท
โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก.
1. จัดที่จอดรถจักรยานบริเวณช่องทางประตู โครงการบริหารจัดการรถจักรยาน เป็นโครงการที่
รณรงค์ให้นิสิต บุคลากร ได้ใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่กอปรกับ
เป็นการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่รถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้บริหารจัดการ
โดยดาเนินการจัดที่จอดรถจักรยานภายใน มก. ได้แก่ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศ์วาน 2 ประตูงามวงศ์วาน 1
ประตูวิภาวดี ลานจอดรถหอประชุม โดยทาที่จอดรถติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการในปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

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

2.2 ก่ อ สร้ า งเส้ น ทางจั ก รยานบริ เ วณ ถนนสุ ธ รรมอารี กุ ล ,ถนนระพี ส าคริ ก และถนน
จงรักปรีชานนท์ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2557 จานวน 1,890,000 บาท

2.3 ปรั บ ปรุ งเส้ น ทางจักรยานภายใน มก. ถนนชูช าติกาภูและถนนระพีส าคริก จานวน
1,869,909.24 บาท

2.4 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานบริเวณ ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณถึงประตูวิภาวดี
เงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2557 จานวน 2,720,000 บาท
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2.5 ปรับปรุงถนนวิโรจอิ่มพิทักษ์ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2559 จานวน 379,998 บาท

3. การบริ หารจั ดการรักษาความปลอดภัยบริ เวณที่ จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ โดยได้
ดาเนินการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย บริเวณที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน 1, ประตู
งามวงศ์วาน 1, ประตูงามวงศ์วาน 2, ประตูวิภาวดี และลานจอดรถหอประชุม โดยใช้งบประมาณในปี 2558 เป็น
เงินทั้งสิ้น 1,904,000 บาท

4. การจัดการเส้นทางจักรยานภายใน มก.
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเส้นทางจักรยาน บริเวณแยกหอหญิง ถึง แยกหอพักชายที่ 14
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5. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน
ติดตั้งป้ายเส้นทางเฉพาะจักรยาน ห้ามจอดรถยนต์ทุกชนิด ทุกกรณี ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500
บาท บริเวณแยกหอหญิง

6. ด าเนิ น การซ่ อ มกรวยเส้ น ทางจั ก รยานงานรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยชุดที่ 3 ดาเนินการซ่อมกรวยเส้นทางจักรยาน บริเวณเส้นทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทดแทนกรวยเดิมที่ชารุดเสียหาย

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใช้งบประมาณในโครงการบริหารและจัดการรถจักรยาน
ภายใน มก. จานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 10,683,909 บาท
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การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้าน
อาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
ลาดับ
รายการ
1 เงินรายได้จากการบริหารงาน (ค่าธรรมเนียม)
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสวัสดิการ มก.
อาคารศูนย์เรียนรวม 1
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
อาคารศูนย์เรียนรวม 3
อาคารศูนย์เรียนรวม 4
อาคารหอประชุม มก.
อาคารพุทธเกษตร
อาคารวิจัยและพัฒนา
อาคารสานักพิพิธภัณฑ์ฯ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
2 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ค่าธรรมเนียมการจัดสถานที่
3 เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
อาคารจอดรถบางเขน
อาคารจอดรถวิภาวดี
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวม

รายรับ

ยกเว้น

รวม

384,230.00
323,786.00
6,045,126.77
77,401.15
20,020.80
104,013.10
88,997.50
12,610.00
9,603.00
19,594.00
222,857.50
56,393.00

4,114,000.00
1,184,000.00
1,126,682.00
3,443,722.00
12,109,490.00
13,546,700.00
191,500.00
201,700.00
1,031,250.00
429,097.50
22,240.00

4,498,230.00
1,507,786.00
6,045,126.77
1,204,083.15
3,463,742.80
12,213,503.10
13,635,697.50
204,110.00
9,603.00
221,294.00
1,254,107.50
485,490.50
22,240.00

8,245.00

54,000.00

62,245.00

5,733,106.10
5,160,854.40
2,352,529.80
1,417,154.31
1,404,695.80

233,470.00
58,620.00
16,200.00
292,500.00
-

5,966,576.10
5,219,474.40
2,368,729.80
1,709,654.31
1,404,695.80

23,441,218.23

38,055,171.50

61,496,389.73
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การบริหารความเสี่ยง
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการบริห ารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตบางเขน และระดับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1. กองยานพาหนะฯ มีความเสี่ยงของหน่วยงาน 1 ความเสี่ยงคือ ความเสี่ยงด้านมีทรัพย์สินสูญหาย
และความไม่ปลอดภัยในชีวิตของนิสิต มีวิธีการจัดการความเสี่ยง 4 วิธี อีก 1 วิธีการจัดการความเสี่ยงในด้าน การ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อยู่ระหว่างดาเนินการและจะดาเนินการต่อไปใน
ปีงบประมาณ 2560

การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจร สาหรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบันภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 9- 10 กรกฎาคม 2559
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้บริหารที่กากับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและ
ผู้ประสานการรักษาความปลอดภัยของ คณะ สานัก สถาบัน จานวน 74 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจานวน 110 คน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ ”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเพื่อลดต้นทุนการ
บริหารจัดการกายภาพของส่วนงานคณะ สานัก สถาบัน มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่กากับดูแลงานกายภาพ และ
อาคารสถานที่ของคณะ สานัก สถาบัน เข้าร่วมโครงการจานวน 115 คน
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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
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการประกัน
คุณภาพในระดับ สานัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นความสาคัญในการจัดทาและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทานุบารุงและศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการนี้ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพันธ
กิจ หลั กในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ ด้ า นการรัก ษาปลอดภัย และการจราจร ด้ า นอาคารสถานที่ แ ละ
สาธารณูปโภค ความสะอาดและภูมิทัศน์ ยานพาหนะตามนโยบายและภารกิจของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่าง
มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ได้ดาเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลั ยกาหนด
ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
1. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึ กษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 1
ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ นาโดย รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
(ประธานกรรมการ) , ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา (กรรมการ) ,อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ (กรรมการ) , ผศ.ดร.ธี
ราพร อนันตะเศรษฐกูล (กรรมการ) , ดร.จิตรา พึ่งพานิช (ผู้สังเกตการณ์) พร้อมเลขานุการจากสานักงานประกัน
คุณภาพ
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2. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.
ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ
กรรมการฯ ซึ่งเดินทางมาทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2558 เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ก าพล อดุ ล วิ ท ย์ อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ดร.ดารงค์ ศรีพระราม

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน

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

ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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