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11..  บทน าบทน า 

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดย

ประกาศมหาวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2549  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ ใน

การประชุมครั้งท่ี 9 / 2548 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2548  โดยยังไม่มีสถานะท่ีชัดเจนว่าสังกัดอยู่ใน

หน่วยงานส่วนใด แต่ก็ได้ด าเนินภารกิจตอบสนองตามวัตถุประสงค์และความต้องการของมหาวิทยาลัย

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ( พ.ศ. 2553 – 2567 ) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการ

ให้บริการในด้านกายภาพ สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมท้ังในปัจจุบันและอนาคตของผู้มีส่วน

ได้เสียท่ีเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความยั่งยืน จึงท าให้

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในภารกิจของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ 

การจัดการขนส่งและความปลอดภัย   

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย  เป็นหน่วยงาน

ปฏิบัติการระดับในระดับฝ่ายภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีตามนโยบายของการบริหารงาน

แต่ละสมัย ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯถือว่ายังเป็นหน่วยงานท่ียังไม่มีฐานะเป็นกองหรือ

ส่วนงานท่ีถูกต้อง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สถานะของหน่วยงานมีความชัดเจนในการ

เป็นกองหรือส่วนงานท่ีถูกต้อง เพื่อจะน าไปสู่การบริหารจัดการท่ีจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาก

ยิ่งขึ้น รวมท้ังยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและเพ่ิมพูนสมรรถนะของบุคคลากร ให้เกิดขวัญ ก าลังใจ และ

พลงัในการปฏิบัติภารกิจเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

การจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย จะก่อให้เกิด

ผลการพัฒนาด้านกายภาพท่ีเป็นรูปธรรมท้ังในส่วนภารกิจประจ า ในลักษณะการซ่อมบ ารุง ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานปกติของประชาคม มศว 

และภารกิจตามยุทธศาสตร์ในลักษณะการออกแบบพัฒนาและการควบคุม ประเมินผล โครงการ

กายภาพต่างๆ ท่ีจะเป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้

และคุณภาพชีวิต 
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22..  ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ ท าเลที่ตั้งของ มศว ประสานมิตร  
ท าเลที่ตั้ง           114  ซอยสุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

พื้นที่    ประมาณ 101 ไร่  2 งาน   

จ านวนคณะและหน่วยงาน 19 คณะ , 38 หน่วยงาน  

จ านวนอาคาร   36 อาคาร 

จ านวนนิสิต   12,426 คน 

จ านวนบุคลากร  ประมาณ 2,500 คน 
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33..  หลักการและเหตุผล ของหลักการและเหตุผล ของศูนย์พัศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง  

และความปลอดภยัและความปลอดภยั 

ภารกิจหลัก  

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย รับผิดชอบดูแลการใช้และ

รักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค การควบคุมสถานีไฟฟ้า การผลิตน้ าประปา 

ดูแลระบบโทรศัพท์ภายใน ควบคุมการใช้และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การบ าบัดน้ าเสีย ดูแลควบคุม

การใช้ระบบสื่อชุดประชุมในอาคารส่วนกลาง รับผิดชอบการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยและ

ให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง และรักษาความปลอดภัย ออกแบบและดูแลควบคุมการก่อสร้างของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือควบคุมดูแลการพัฒนาสภาพกายภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหลัก (Master Plan) ของ

มหาวิทยาลัย ท้ังด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอน 

การวิจัย และกิจกรรมเสริมวิชาการ สมกับเป็นสถาบัน การศึกษาชั้นน า 

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการขนส่งให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในการด าเนินกิจกรรรม

ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือใหบ้ริการด้านการจราจรและการใช้พื้นท่ีจอดรถ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและ

มหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือการดูแลรักษาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน การใช้ชีวิตของบุคลากร นิสิต 

และผู้มาใช้บริการ 
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5. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ด้านการ

กีฬาและนันทนาการ ในการเข้าใช้อาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่

เกี่ยวข้อง 

6. เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุเป้าหมาย 

 

ปรัชญา 

 ปฏิบัติงานเพื่อความสะอาด สะดวกและปลอดภัย 

ปณิธาน 

 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้กับมหาวิทยาลัย มีความสะอาด 

สวยงาม และให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว ปลอดภัย 

 

วิสัยทัศน ์ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นน าทางการศึกษาท่ีมีภูมิทัศน์งดงาม อย่างมีอัต

ลักษณ์ ด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ  

 เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา และอนุรักษ์อาคาร สถานท่ี ภูมิ

ทัศน์ และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน  ในส่วนงานประจ าและ

งานเฉพาะกิจ 
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2. ด าเนินการด้านการจัดการขนส่งยานพาหนะ และความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

การใช้บริการของประชาคมได้อย่างพึงพอใจ 

3. ด าเนินการออกแบบพ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา รวมท้ัง

ก ากับ ควบคุม การพัฒนาด้านกายภาพ อาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์ ฯลฯ ให้เป็นไปตามแผนและผังด้าน

กายภาพ 

4. ด าเนินการบริหารสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบ ควบคุม การ

บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประเมินและรายงานผล อย่างเป็นระบบ ได้

มาตรฐานและเป็นเอกภาพ 

5. บริหารจัดการงานด้านพัสดุ งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ให้

เป็นหน่วยงานหลักที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจลักษณะ 

6.  ฝึก อบรม ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีศักยภาพ จิตส านึก

และค่านิยม ในการพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจท่ีเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนพ้ืนท่ีหลัก 

และพื้นท่ีส่วนขยายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และต่อเนื่อง 
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4. โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

แบ่งเป็นงานบริการ 3 งานหลัก(ปฏิบัตกิาร) ได้แก ่

          1. งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

          2. งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 

          3. งานจราจร  ยานพาหนะและความปลอดภัย 
และงานสนับสนุนองค์กร 2 งาน ได้แก่ 

  1.งานการเงินและพัสดุ 

 2.งานบริหารและธุรการ 
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5. 5. แหล่งที่มาและงบประมาณ ปรแหล่งที่มาและงบประมาณ ประจ าะจ าปี ปี พ.ศ.พ.ศ.25582558--22555599  
ที่มาของงบประมาณและแหล่งเงิน ท่ีศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯได้รับจัดสรร ได้แก ่

      1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 

      2. งบประมาณเงินรายได้ 

      3. งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

1.งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

   - งบประมาณแผ่นดิน 

   - งบประมาณเงินรายได ้

   - งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

5,923,366.00 

38,220,000.00 

6,140,961.00 

 

19,941,357.00 

26,504,700.00 

18,220,700.00 

2.งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 

   - งบประมาณแผ่นดิน 

   - งบประมาณเงินรายได ้

   - งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

8,298,828.00 

30,000.00 

4,254,999.00 

 

3,834,524.00 

484,000.00 

2,630,656.00 

3.งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความ

ปลอดภัย 

   - งบประมาณแผ่นดิน 

   - งบประมาณเงินรายได ้

   - งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 

3,663,000.00 

1,665,400.00 

16,050,000.00 

 

 

0.00 

230,000.00 

20,813,600.00 

4.ค่าสาธารณูปโภค(ปสม.+อคร.) 

   - งบประมาณแผ่นดิน 

   - งบประมาณเงินรายได ้

 

101,653,398.00 

20,000,000.00 

 

122,966,892.00 

20,010,000.00 

5.งานสนับสนุน(บรหิารภายในหน่วยงาน) 

   - งบประมาณแผ่นดิน 

   - งบประมาณเงินรายได ้

 

1,490,162.00 

2,376,300.00 

 

228,175.00 

3,103,800.00 

รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 209,766,414.00 238,968,404.00 
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หมายเหตุ     * ไม่รวมค่าสาธารณูปโภคจ านวน 264,630,290.00 บาท 

 

 

 

 

  

ปีงบประมาณ งานพัฒนาสถานที่ งานสาธารณูปโภค งานยานพาหนะ งานสนับสนุน 

พ.ศ. 2558 50,284,327.00 12,583,827.00 21,378,400.00 3,866,462.00 
พ.ศ. 2559 64,666,757.00 6,949,180.00 21,043,600.00 3,331,975.00 

รวม 114,951,084.00 19,533,007.00 42,422,000.00 

รวมทั้งสิ้น 

7,198,437.00 

184,104,528*  
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6.รายก6.รายการด าเนินงานารด าเนินงานด้านกายภาพด้านกายภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2558ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

 1.จ้างท าม่านห้องเรียน 7 ห้อง อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ (อาคาร 14) 

 2.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารท่ีจอดรถใต้ดิน 1 ระบบ 

 3.ระบบควบคุมลิฟท์ อาคาร 9 (2ระบบ) 

 4.เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens และ 5,500 ANSI 

Lumens ชนิดละ 2 เครื่อง 

 5.เคร่ืองปรับอากาศแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู 

 6.รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 8 ตัน พร้อมหลังคาคลุม 

 7.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

 8.ติดตั้งป้ายบอกทางไปอาคารและป้ายประชาสัมพันธ์ 

 9.ปรับปรุงทางเดินเท้าข้างอาคารโภชนาคารแสนแสบและหลังอาคารประสานมิตร 

 10.ติดตั้งเก้าอี้เลคเชอร์ อาคาร14 

 11.ระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ่ 1 ระบบ 

 12.ติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและแสงสว่างถนนหน้าคณะมนุษยศาสตร์และลานอิฐแดง 

 13.ปรับปรุงห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษา 

 14.ปรับปรุงโรงอาหาร 1 ชั้น 

15.งานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง 

         16.งานจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งบุคลากรประสานมิตร-องครักษ์ 

         17.งานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส่วนกลาง 

         18.งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

 19.งานด้านโครงการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  
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รายละเอียดงบประมาณโครงการ ปี 2558 

  

11..ชื่อโครงการชื่อโครงการ      จ้างท าม่านห้องเรียน 7 ห้อง อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์(อาคาร 14)

งบประมาณ   1,519,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

ที่มาของปัญหา  เนื่องจากปัจจุบันสภาพห้องเรียนมีความร้อนจากแดดท่ีส่องมาจาก

ภายนอกห้อง 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท โชวี่เฮ้าส์ 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  17 พฤศจิกายน 2557 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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22..ชื่อโครงการชื่อโครงการ      ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารท่ีจอดรถใต้ดิน 1 ระบบ 

งบประมาณ   1,350,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

ที่มาของปัญหา เพ่ือใช้ส าหรับเป็นมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  หจก.ปรวีร์ 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  14 พฤศจิกายน 2557 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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3.ชื่อโครงการชื่อโครงการ   ระบบควบคุมลิฟท์ อาคาร 9 (2ระบบ)       

งบประมาณ   1,650,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากระบบควบคุมลิฟท์ อาคาร 9 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เร่ิม

เส่ือมสภาพจากการการใช้งานมานาน ท าให้ลิฟท์ค้างบ่อยคร้ัง 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.ไอ บี ซี เทคนิค คอลลิฟท์ 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  2 ธันวาคม 2557 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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4.ชื่อโครงการชื่อโครงการ  เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 

และ 5,500 ANSI Lumens ชนิดละ 2 เครื่อง 

งบประมาณ   720,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดเสื่อมสภาพ 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  หจก.วี.เอส.ฮอไรซันกรุ๊ป 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  18 กุมภาพันธ์ 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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5.ชื่อโครงการชื่อโครงการ      เคร่ืองปรับอากาศแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู 

งบประมาณ   522,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา เพ่ือติดตั้งที่โรงอาหารริมน้ า เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมช ารุด 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  หจก.แอล คูลเอ็นจิเนียริ่ง 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  19 มกราคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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6.ชื่อโครงการชื่อโครงการ    รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 8 ตัน พร้อมหลังคาคลุม 

งบประมาณ   1,600,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาศูนย์การเรียนการสอน ไปส่วนภูมิภาคจึง

จ าเป็นต้องมีรถบรรทุกเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นพาหนะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท ตรีเพชร จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  7 พฤศจิกายน 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
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7.ชื่อโครงการชื่อโครงการ      ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

งบประมาณ   235,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ ส าหรับรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

รวมท้ังระบบโสตทัศนูปกรณ ์

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท ปรวีร์ จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  15 มีนาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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8.ชื่อโครงการชื่อโครงการ      ติดตั้งป้ายบอกทางไปอาคารและป้ายประชาสัมพันธ์ 

งบประมาณ   1,100,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา ใช้ส าหรับเป็นป้ายบอกทางไปยังคณะต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ส าหรับ

เป็นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีบพี โปรดักส์ 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  26 พฤษภาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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9.ชื่อโครงการชื่อโครงการ    ปรับปรุงทางเดินเท้าข้างอาคารโภชนาคารแสนแสบและหลังอาคารประสานมิตร 

งบประมาณ   300,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากพื้นท่ีสภาพปัจจุบันเป็นพื้นท่ีต่ า เกิดน้ าท่วมขังบ่อยคร้ัง 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  29 พฤษภาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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10.ชื่อโครงการชื่อโครงการ  ติดตั้งเก้าอี้เลคเชอร์ อาคาร14 

งบประมาณ   1,500,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากเก้าอ้ีมีความช ารุดเนื่องจากมีการถูกใช้มาเป็นเวลานาน 

 บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บริษัท ไฟเบอร ์ริส จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  8 พฤษภาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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11.ชื่อโครงการชื่อโครงการ  ระบบปรับอากาศหอประชุมใหญ่ 1 ระบบ  

งบประมาณ   2,834,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากสภาพระบบปรับอากาศท่ีใช้ปัจจุบันเริ่มไม่มีประสิทธิภาพการ

ท างาน กอปรกับต้องให้บริการหอประชุมใหญ่ตลอดเวลา 

บริษทั ผู้รับจ้าง/รับเหมา  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล คูล เอ็นจิเนียริ่ง 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  15  พฤษภาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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12.ชื่อโครงการชื่อโครงการ  ติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนและแสงสว่างถนนหน้าคณะมนุษยศาสตร์และลาน 

อิฐแดง  

งบประมาณ   1,180,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของแสงสว่างโดยรอบพื้นท่ี 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท สินอมตะ จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  3 เมษายน 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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13.ชื่อโครงการชื่อโครงการ  ปรับปรุงห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิจัยและ

การศึกษา 

งบประมาณ  300,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากสภาพห้องเดิมเริ่มเส่ือมโทรม 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท สินอมตะ จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  22 เมษายน  2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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14.ชื่อโครงการชื่อโครงการ  ปรับปรุงโรงอาหาร 1 ชั้น 

งบประมาณ  5,000,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากโรงอาหาร 2 ชั้น ไม่พอต่อการให้บริการ 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.เค เอส เอส คอนตรัคชั่น 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  17 ธันวาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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1515..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารส่วนกลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง   

งบประมาณ   28,000,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา เพ่ือเป็นการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิในการให้บริการแก่นิสิต 

อาจารย์ บุคลากรและบุคคลท่ัวไป  

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน   30 กันยายน 2558   

ผู้รับผิดชอบ    งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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1166..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาบริการรถรับส่ง งานจ้างเหมาบริการรถรับส่ง ––  ส่งบุคลากรประสานมิตร ส่งบุคลากรประสานมิตร ––  องครักษ์องครักษ์  

งบประมาณ   8,700,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เพ่ือเป็นให้บริการรถรับส่งแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.แมจิคครูทส์  

ผลการด าเนินงาน   30 กันยายน 2558 

ผู้รับผิดชอบ    งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
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1177..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส่วนกลางงานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส่วนกลาง   

งบประมาณ   7,500,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เพ่ือจ้างท าความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.เอลาฬุก เซอร์วิส  

ผลการด าเนินงาน  ส่งมอบงาน 30 กันยายน 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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1188..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาบริกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยารรักษาความปลอดภัย   

งบประมาณ   8,900,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เพ่ือจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา   องค์การทหารผ่านศึก 

ผลการด าเนินงาน   ส่งงาน  30 กันยายน 2558 

ผู้รับผิดชอบ    งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
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19.งานด้านจัดกิจกรรมส่วนรวมและโครงการพัฒนาบุคลากร 

19.1. ชื่อโครงการ “การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง” และกิจกรรมรณรงค์การ

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 

 วันที่ด าเนินการ    วันอังคารท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2558  

 วัตถุประสงค์โครงการ 

                    1.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรภายใน    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                    2.เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการประหยัดพลังงานภายในอาคาร รวมถึง   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและวิธีการตรวจของอุปกรณ์ต่างๆ

ภายในอาคารอย่างถูกต้อง 

งบประมาณ      33,000 บาท 
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19.2. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานการจัดการพลังงาน “อาคารเอสซีจี 100 ปี” 

วันที่ด าเนินการ     วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2558   

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการพลังงาน 

     2.เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานการจัดการพลังงานและน ามา ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม    

งบประมาณ      6,000 บาท 
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19.3. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานอาคารโรงแรมริชมอนด์ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน

ท่ียั่งยืน 

วันที่ด าเนินการ     วันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม 2558   

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานท่ียั่งยืน 

     2.เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและน ามา ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

งบประมาณ      6,000 บาท  
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19.4. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด “กองบังคับการต ารวจ

จราจร” 

วันที่ด าเนินการ     วันพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2558   

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด 

     2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดของ 

มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ      4,000 บาท  
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19.5. ชื่อโครงการ  โครงการอบรม เรื่อง “รวมพลังส านึกรักษ์ 5 ส เพื่อการประหยัดพลังงาน”  

วันที่ด าเนินการ     วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการรณรงค์และรวมพลังส านึกรักษ์ 5 ส เพื่อการประหยัด

พลังงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.เพื่อการมีส่วนร่วมในการส านึกรักษ์ 5 ส และลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณ      22,000 บาท  

 

 

 
 



หน้า | 34  
 

19.6. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแผนและติดตามประเมินผลโครงการต่างๆในรอบปีและ

ศึกษากรณีตัวอย่าง และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT ANALYSIS) 

วันที่ด าเนินการ     วันอังคารท่ี 18 สิงหาคม 2558 

วัตถุประสงค์โครงการ 

    1.เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลความส าเร็จโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 

    2.เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 

งบประมาณ     27,860 บาท  
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19.7. ชื่อโครงการ  โครงการ “ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2558”  

วันที่ด าเนินการ     วันอังคารท่ี 24 มีนาคม 2558 – วันพุธท่ี 25 มีนาคม 2558  

วัตถุประสงค์โครงการ 

      1.กระตุ้นให้เกิดการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการท างาน   

     2.ด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคาร ประจ าปี พ.ศ. 2558 

      3.จัดท าคู่มือการซ้อมอพยพหนีไฟ 

งบประมาณ     105,500 บาท  
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7.   ก     เ      7.   ก     เ          ก         ก     ใ             .ศ.     ใ             .ศ.      

          1. เคร่ืองฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,500 ANSI Lumens (พร้อมติดตั้ง)  
         2. ตู้ล าโพง (พร้อมติดตั้ง) 2 ตัว /เคร่ืองขยายเสียง (พร้อมติดตั้ง) 4 เครื่อง /เคร่ืองผสม 

    สัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่องสัญญาณ   
          3. ปั้มสูบน้ าแบบแช่ ขนาดไม่ต่ ากว่า 7.5 แรงม้า  
          4. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 4 กลุ่ม 16 แชนแนล(พร้อมติดตั้ง) 1 เครื่อง /เคร่ืองขยายเสียง  

    ขนาดไม่น้อยกว่า 2100 วัตต์ 4โอห์ม(พร้อมติดตั้ง) 2 เคร่ือง /เคร่ืองขยายเสียง ขนาดไม่น้อย 
    กว่า 1200 วัตต์ 4 โอห์ม(พร้อมติดตั้ง)  

          5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประตูทางเข้าออก  
          6. ระบบสัญญาณเตือนภัย อาคารวิจัยฯ 1 ระบบ /ระบบสัญญาณเตือนภัย อาคารส านักงาน 

    อธิการบดี 3  1 ระบบ /ตู้สัญญาณเตือนภัย  อาคาร 9   
          7. งานติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง ประตูทางเข้า-ออก  
          8. งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนด้านสะพาน 3 มศว องครักษ์ 

 9. งานซ่อมแซมปรับปรุงขอบกระจก (ซีลซิลิโคน) รอบอาคารบริการ ม.ล.ป่ิน และอาคาร    
    นวัตกรรม ดร.สาโรช พร้อมลอกของเก่าออก  

         10. ระบบน้ าพุประดับ  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 
         11. ชุดไม้กระดก 

12. ปั๊มสูบน้ า STAC 
         13. กล้องวงจรปิดอาคารโภชนาคารสีเขียว (2 ชั้น)พร้อมติดตั้ง 
         14. โคมไฟถนน  LED พร้อมติดตั้ง 
         15. ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลัง อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
         16. ปรับปรุงถนนด้านข้างสนามเทนนิสและด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์ (ลาดยางมะตอย) 
         17. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ 
         18. ปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณท่ีจอดรถใต้ดิน 

         19. ปรับปรุงท่ีลานกิจกรรมนิสิตและบุคลากรใต้อาคาร Learning Tower 
         20. งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กถนนด้านหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
              (ฝ่ายมัธยม)  ถึงวงเวียนน้ าพุ  
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 21. ปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตด้านข้างอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ (อาคาร 14) และงานท าพ้ืน   
               คอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณส านักงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 22. งานจ้างท าตาข่ายกันนกอาคารส านักงานอธิการบดี 
 23. ปรับปรุงห้องส านักงานและปฏิบัติการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 
 24. งานปรับปรุงกองบริการการศึกษา ชั้น1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 25. งานปรับปรุงห้องงานปรับปรุงห้องท างานรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการ 
               นิสิต อาคารส านักงานอธิการบดี 
         26. งานปรับปรุงห้องฝ่ายประกันคุณภาพ ชั้น 4 อาคาร 9 ส านักงานอธิการบดี 
         27. งานปรับปรุงห้องให้ค าปรึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
         28. งานปรับปรุงโถงชั้นล่างอาคาร 9 ส านักงานอธิการบดี  
         29. จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ (อาคาร14) 

30. จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิต 
 31. จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย  

32. งานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง 
         33. งานจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งบุคลากรประสานมิตร-องครักษ์ 
         34. งานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส่วนกลาง 
         35. งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
 36. งานด้านโครงการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
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รายละเอียดงบประมาณโครงการ ปี 2559 

1. ชื อ    ก     เคร่ืองฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,500 ANSI  
             Lumens (พร้อมติดตั้ง) 1 เคร่ือง 

              340,000 บาท 
      ล             งบประมาณแผ่นดิน 
         ขอ  ัญ    เนื่องจากโปรเจคเตอร์ท่ีใช้งานอยู่เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  
                                     และไม่สามารถซ่อมแซมได ้เพราะอะไหล่ตกรุ่นส าหรับบริการ  
                                     ประชุมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆท่ีอาคารหอประชุมใหญ่ 
    บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา หจก.ปรวี 

    ผลการด าเนินงาน  ส่งงานวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 

    ผู้รับผิดชอบ  งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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2. ชื่อโครงการ   ตู้ล าโพง (พร้อมติดตั้ง)  2 ตัว/เคร่ืองขยายเสียง (พร้อมติดตั้ง) 4 เคร่ือง  

    เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง  

งบประมาณ   272,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน 

ที่มาของปัญหา    ตู้ล าโพง : เนื่องจากระบบเสียงภายในห้องประชุมอาคารหอประชุมใหญ่   

ยังไม่มีล าโพง (Sup Woofer) ส่งผลให้ระบบเสียงไม่สมบูรณ์และเพื่อ
บริการนิสติในการแสดงและกิจกรรมต่างๆเคร่ืองขยายเสียง : เพ่ือติดตั้ง

ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพจากการใช้งานมานานท่ีอาคารหอประชุม
ใหญเ่คร่ืองผสมสัญญาณเสียง : เพ่ือติดตั้งทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

จากการใช้ งานมานานท่ีอาคารหอประชุมใหญ่ 
บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.เอ็ม เมเจอร์ 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงานวันท่ี 3 มกราคม 2559   

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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3. ชื่อโครงการ   ปั้มสูบน้ าแบบแช่ ขนาดไม่ต่ ากว่า 7.5 แรงม้า  2 เครื่อง      

   งบประมาณ            134,000  บาท 

   แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

   ที่มาของปัญหา  เพ่ือส าหรับทดแทนของเดิมท่ีชุด ท่ีบ่อสูบน้ าออกนอกอาคารของอาคาร 

                             ศูนย์อ านวยการพัฒนานวัตกรรม (ท่ีจอดรถใต้ดิน) และเพื่อป้องกันน้ า 
                             ท่วมภายในท่ีจอดรถหากเกิดกรณีฝนตก 
   บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจม.พรีเมียร์โพรดักส์ 

    ผลการด าเนินงาน  ส่งงานวันท่ี 4 มกราคม 2559 

    ผู้รับผิดชอบ  งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 41  
 

4. ชื่อโครงการ   เครื่ อ งผสมสัญ ญ าณ เสี ย ง 4  กลุ่ ม  16  แชนแนล(พ ร้อมติ ดตั้ ง )  

งบประมาณ   484,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา  เครื่องผสมสัญญาณเสียง : เนื่องจากเครื่องผสมสัญญาณเสียงท่ีห้อง

ประชุมสภาฯ3 อาคารวิจัยฯ ใช้งานมานานเส่ือมสภาพท าให้ประสิทธิภาพ

ในการท างานลดลงและเพื่อพัฒนาระบบเสียงให้ดียิ่งขึ้น  

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.เอ็ม เมเจอร ์

ผลการด าเนินงาน  ส่งงานวันท่ี 9  กุมภาพันธ ์2559 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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5. ชื่อโครงการ   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประตูทางเข้าออก 1 ระบบ      

งบประมาณ   952,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา เพ่ือติดตั้งบริเวณประตูทางออกของมหาวิทยาลัยท้ังหมด เนื่องจาก

ปัจจุบันประตูทางเข้าออกยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ 
CCTV และไม่สามารถตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลหรือรถยนต์เข้า
ออกภายในมหาวิทยาลัยได้ ท้ังนี้เพื่อให้รักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา หจก.ปรวี 

 ผลการด าเนินงาน  ส่งงานวันท่ี 23 มีนาคม 2559 

 ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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6.0ชื่อโครงการ  ระบบสัญญาณเตือนภัย อาคารวิจัยฯ 1 ระบบ 

    ระบบสัญญาณเตือนภัย อาคารส านักงานอธิการบดี 3  1 ระบบ 

    ตู้สัญญาณเตือนภัย  อาคาร 9  1  ตู้     

  งบประมาณ   340,000  บาท 

  แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

  ที่มาของปัญหา เนื่องจากระบบของเดิมติดตั้งมาพร้อมการก่อสร้างอาคารซึ่งระบบ

ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้อาคารหากเกิดอัคคีภัย
และให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภัย  

   บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.โฟรเทิรน์ 

   ผลการด าเนินงาน   ส่งงานวันท่ี 7 มกราคม 2559 

   ผู้รับผิดชอบ    งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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7. ชื่อโครงการ   งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ประตูทางเข้า-ออก 

งบประมาณ   250, 000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ

ปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออก จ านวน 5 จุด ภายในมหาวิทยาลัยใน

ช่วงเวลากลางคืน 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.ทรี บราเธอร์ส เอ็นจิเนียร่ิง 

ผลการด าเนินงาน  ส่งงาน  ธันวาคม 2558 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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8. ชื่อโครงการ   งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนด้านสะพาน 3 มศว องครักษ์ 

    งบประมาณ  4,500,000  บาท 

    แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

    ที่มาของปัญหา  เนื่องจากสภาพถนนมีความช ารุดและเป็นเส้นทางหลักในการสัญจร   

    บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก. เฮง เฮง ดีวัสดุ 

    ผลการด าเนินงาน   ส่งงาน  28  พฤษภาคม 2559 

    ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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9.ชื่อโครงการ            งานซ่อมแซมปรับปรุงขอบกระจก(ซีลซิลิโคน) รอบอาคารบริการ  

                             ม.ล.ป่ิน  และอาคาร นวัตกรรม ดร.สาโรช พร้อมลอกของเก่าออก   

งบประมาณ    2,500,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินรายได้ 

ที่มาของปัญหา  เนื่องจากโพลียูรีเทนส าหรับซีลขอบกระจกรอบอาคารท้ังสอง 

เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงท าให้เมื่อเกิดฝนตกท าให้น้ าฝนไหล

เข้าตาม ชั้นต่างๆของตัวอาคาร อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

ต่างๆ  

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.วินเซิร์ฟ โปรดักส์ 

ผู้ด าเนินงาน   ส่งงาน  12  สิงหาคม 2559 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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10.ชื่อโครงการ         ระบบน้ าพุประดับ  อาคารวิจัยฯ                           

งบประมาณ               1,660,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เนื่องจากระบบน้ าพุเดิมเกิดความช ารุด  

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.ริเวอร์ซอน ทาวเวอร์                       

ผู้ด าเนินงาน    ส่งงาน  26  มิถุนายน 2559 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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11.ชื่อโครงการ           ชุดไม้กระดก                          

งบประมาณ                 120,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา   เพ่ือเป็นการปรนับปรุงระบบการจัดการจราจร  

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.เอช แอดแวนเทค                       

ผู้ด าเนินงาน     ส่งงาน  3  กุมภาพันธ ์2559 

ผู้รับผิดชอบ    งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
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12.ชื่อโครงการ           ปั๊มสูบน้ า STAC                          

งบประมาณ                 430,000 บาท 

แหล่งงบประมาณ    งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา เพ่ือติดตั้งทดแทนระบบเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน

ท่ีหอถังสูงเก็บน้ าส าหรับจ่ายน้ า ให้กับอาคารต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันสูบจ่ายน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.สินประสิทธิ์                      

ผู้ด าเนินงาน     ส่งงาน  10  กุมภาพันธ์ 2559 

ผู้รับผิดชอบ    งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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13.ชื่อโครงการ          กล้องวงจรปิดอาคารโภชนาคารสีเขียว (2 ชั้น) พร้อมติดตั้ง                        

งบประมาณ               580,000 บาท            

แหล่งงบประมาณ งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เพ่ือเพิ่มประสิทิภาพส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย    

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บกจ.ไทยฟูมิเกท พาลเลท                      

ผู้ด าเนินงาน    ส่งงาน  7  พฤษภาคม 2559 

ผู้รับผิดชอบ   งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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14.ชื่อโครงการ           โคมไฟถนน  LED พร้อมติดตั้ง                        

 งบประมาณ                 500,000 บาท            

 แหล่งงบประมาณ   งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ที่มาของปัญหา    เนื่องจากสภาพปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวมีความสว่างไม่เพียงพอ 

 บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บกจ.แอลอีดี สเปกตรัม                      

 ผู้ด าเนินงาน     ส่งงาน  4  มิถุนายน  2559 

 ผู้รับผิดชอบ    งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 
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15.ชื่อโครงการ          ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลัง อาคารนวัตกรรม 

    : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี                       

     งบประมาณ               250,000 บาท            

     แหล่งงบประมาณ งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

     ที่มาของปัญหา  เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวยังมีบางส่วนเป็นพื้นดินและเกิดน้ าขัง    

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา หจก.ณัฐธยาน์ เอ็นเตอร์ไพรส์                      

     ผู้ด าเนินงาน  ส่งงาน    มีนาคม  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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16.ชื่อโครงการ          ปรับปรุงถนนด้านข้างสนามเทนนิสและด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์  

    (ลาดยางมะตอย)                       

     งบประมาณ                450,000 บาท            

     แหล่งงบประมาณ  งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

     ที่มาของปัญหา  เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวมีระดับต่ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง    

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.ทองพูล คอปอเรชั่น                     

     ผู้ด าเนินงาน  ส่งงาน  11  เมษายน  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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17.ชื่อโครงการ          ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์                        

     งบประมาณ                1,500,000 บาท            

     แหล่งงบประมาณ  งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

     ที่มาของปัญหา  เนื่องจากสภาพปัจจุบันภูมิทัศน์มีความเส่ือมโทรม ต้นไม้ตาย    

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.ทองพูล คอปอเรชั่น                     

     ผู้ด าเนินงาน  ส่งงาน  21 สิงหาคม  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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18.ชื่อโครงการ          ปรับปรุงพืน้ผิวถนนบริเวณท่ีจอดรถใต้ดิน                       

     งบประมาณ               660,000 บาท            

     แหล่งงบประมาณ  งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

     ที่มาของปัญหา  เนื่องจากสภาพผิวพื้นมีความมัน ท าให้เกิดอันตราย    

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.อิริคอรน์                     

     ผู้ด าเนินงาน  ส่งงาน  14 กรกฎาคม  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
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    19. ชื่อโครงการ      ปรับปรุงพ้ืนท่ีลานกิจกรรมนิสิตและบุคลากรใต้อาคาร Learning 

Tower                    

     งบประมาณ            2,700,000 บาท            

     แหล่งงบประมาณ    งบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

     ที่มาของปัญหา  เพ่ือใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีจัดท ากิจกรรมต่างๆ    

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.เกียรติวิลาส                     

     ผู้ด าเนินงาน  ส่งงาน  4 สิงหาคม  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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20. ชื่อโครงการ          งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนสาธิต  

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ถึงวงเวียนน้ าพุ                     

     งบประมาณ           3,000,000 บาท            

     แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

     ที่มาของปัญหา    เนื่องจากพื้นท่ีถนนตั้งแต่ด้านประตู 3 หน้าโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ถึงประตู 2  

   และรอบวงเวียนน้ าพุเป็นพื้นท่ีถนนที่ต่ า เมื่อเกิดฝนตกท าให้เกิดน้ าท่วมและ 
   นิสิต บุคลากร บุคคลท่ัวไปไม่สามารถสัญจรได้   

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.ชวาลกิจ วิศวกรรม                     

     ผู้ด าเนินงาน  ส่งงาน  7 พฤศจิกายน  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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21. ชื่อโครงการ          งานเทพื้นคอนกรีตด้านข้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)     

                             และงานท าพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณส านักงานวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

     งบประมาณ           298,000  บาท           

     แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

     ที่มาของปัญหา    เนื่องจากพื้นท่ีด้านข้างอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ (อาคาร14) ยังเป็น    

  พื้นท่ีท่ีเป็นดิน ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นท่ีส าหรับการด าเนินกิจกรรมของ  
   นิสิต  

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.ทองพูล คอร์ปอเรชั่น                     

     ผู้ด าเนนิงาน  ส่งงาน  28 เมษายน  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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22. ชื่อโครงการ          งานจ้างท าตาข่ายกันนกอาคารส านักงานอธิการบดี   

     งบประมาณ           500,000 บาท           

     แหล่งงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

     ที่มาของปัญหา    เนื่องจากปัจจุบันพื้นท่ีของอาคารส านักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ได้ประสบ 

            กับปัญหานกพิราบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแหล่งเชื้อโรคต่างๆกับบุคลากรท่ี 
             ปฏิบัติงานภายในอาคารดังกล่าวได้ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการป้องกัน 
             การอยู่อาศัยของนกพิราบและสัตว์ท่ีเป็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆ 

     บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา บจก.สต็อป-เบิร์ด โปรเฟสชั่นแนล                  

     ผู้ด าเนินงาน  ส่งงาน  1 เมษายน  2559 

     ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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23. ชื่อโครงการ          ปรับปรุงห้องปรับปรุงห้องส านักงานและปฏิบัติการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯส านักงานและปฏิบัติการศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 

   งบประมาณ               1,043,000  บาท           

   แหล่งงบประมาณ  กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย       

   ที่มาของปัญหา  เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีความเส่ือมโทรม       

   บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา หจก ฉันธไมตรีวิสวกรรม 

   ผู้ด าเนินงาน   ส่งงาน  12 ตุลาคม 2559      

   ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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24. ชื่อโครงการ           งานปรับปรุงกองบริการการศึกษา ชั้น1 อาคารส านักงานงานปรับปรุงกองบริการการศึกษา ชั้น1 อาคารส านักงาน    

อธิการบดีอธิการบดี 

      งบประมาณ              330,000  บาท           

      แหล่งงบประมาณ   เงินแผ่นดิน    

      ที่มาของปัญหา   เนื่องจากพื้นท่ีมีความทรุดโทรม     

      บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.ทองพูล คอร์ปอเรชั่น                                                    

ผู้ด าเนินงาน   ส่งงาน   15 กันยายน    2559                          

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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25. ชื่อโครงการ              งานปรับปรุงห้องท างานรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี งานปรับปรุงห้องท างานรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี     

                                                                  ฝ่ายกิจการนิสิต อาคารส านักงานอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาคารส านักงานอธิการบดี 

      งบประมาณ              1,277,000  บาท           

      แหล่งงบประมาณ   กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย    

      ที่มาของปัญหา   เนื่องจากปัจจุบันพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน     

      บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท พารากอน อินเตอร์ฟลูอิคแอนด์อิเล็กติคอล จ ากัด 

              ผู้ด าเนินงาน   ส่งงาน    2 พฤศจิกายน     2559                         

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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26. ชื่อโครงการ           งานปรับปรุงห้องฝ่ายประกันคุณภาพ ชั้น4 อาคาร9 ส านักงานงานปรับปรุงห้องฝ่ายประกันคุณภาพ ชั้น4 อาคาร9 ส านักงาน

อธิการบดีอธิการบดี        

      งบประมาณ            1,528,000  บาท           

      แหล่งงบประมาณ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย     

      ที่มาของปัญหา  เนื่องจากสภาพห้องไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน     

      บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บริษัท พารากอน อินเตอร์ฟลูอิคแอนด์อิเล็กติคอล จ ากัด 

              ผู้ด าเนินงาน   ส่งงาน    9 พฤศจิกายน   2559                         

ผูร้ับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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27. ชื่อโครงการ           งานปรับปรุงห้องให้ค าปรึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น1 อาคารส านักงานงานปรับปรุงห้องให้ค าปรึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น1 อาคารส านักงาน      

         อธิการบดีอธิการบดี 

      งบประมาณ            225,000 บาท            

      แหล่งงบประมาณ  เงินแผ่นดิน    

      ที่มาของปัญหา  เนื่องจากสภาพห้องปัจจุบันมีความช ารุดทรุดโทรม     

      บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  หจก.ณัฐธยาน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

              ผู้ด าเนินงาน   ส่งงาน   15 กันยายน   2559                         

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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28. ชื่อโครงการ              งานปรับปรุงโถงชั้นล่างอาคาร 9 ส านักงานอธิการบดีงานปรับปรุงโถงชั้นล่างอาคาร 9 ส านักงานอธิการบดี      

      งบประมาณ            766,000  บาท            

      แหล่งงบประมาณ    กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย   

      ที่มาของปัญหา    สภาพพื้นท่ีทรุดโทรม     

      บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  หจก ฉันธไมตรีวิสวกรรม 

              ผู้ด าเนินงาน   ส่งงาน   13 ตุลาคม   2559                         

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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2299..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ ((อาคาร14)อาคาร14)  

งบประมาณ   900,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เนื่องจากปัจจุบันสภาพอาคารมีความทรุดโทรมและระบบต่างๆภายใน   

อาคารไม่พร้อมต่อการให้บริการนิสิตส าหรับการเรียนการสอน 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.เฟิร์ส อาร์คิเทค 

ผลการด าเนินงาน   ส่งงาน  2  กุมภาพันธ์ 2560 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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3300..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิตจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิต   

งบประมาณ   140,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เนื่องจากปัจจุบันสภาพอาคารมีความทรุดโทรมและระบบต่างๆภายใน      

                                    อาคารไม่พร้อมต่อการให้บริการนิสิตส าหรับท ากิจกรรม 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.เฟิร์ส อาร์คิเทค 

ผลการด าเนินงาน   ส่งงาน  1  กันยายน 2559 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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3311..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย   

งบประมาณ   140,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เนื่องจากปัจจุบันสภาพประตูทางเข้ามีความเส่ือมโทรม ตลอดจนป้าย

ทางเข้ายังไม่มีการท าให้เป็นปัจจุบัน 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.สถาปนิก ทูเก็ตเตอร์ 

ผลการด าเนินงาน   ส่งงาน  13 มกราคม 2560 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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3232..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารส่วนกลางงานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง   

งบประมาณ   26,000,000 บาท 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินรายได้    

ที่มาของปัญหา  เพ่ือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  -   

ผลการด าเนินงาน   ส่งงาน  30 กันยายน 2559 

ผู้รับผิดชอบ    งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ หมายเหตุ       ยกเลิกเนื่องจากติดเงื่อนไขทางระเบียบพัสดุยกเลิกเนื่องจากติดเงื่อนไขทางระเบียบพัสดุ  
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3333..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาบริงานจ้างเหมาบริการรถรับส่ง การรถรับส่ง ––  ส่งบุคลากรประสานมิตร ส่งบุคลากรประสานมิตร ––  องครักษ์องครักษ์  

งบประมาณ   8,700,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เพ่ือเป็นให้บริการรถรับส่งแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.แมจิคครูทส์  

ผลการด าเนินงาน   30 กันยายน 2559 

ผู้รับผิดชอบ    งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
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3344..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส่วนกลางงานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส่วนกลาง   

งบประมาณ   9,600,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เพ่ือจ้างท าความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา  บจก.เอลาฬุก เซอร์วิส  

ผลการด าเนินงาน  ส่งมอบงาน 30 กันยายน 2559 

ผู้รับผิดชอบ   งานพัฒนาสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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3355..ชื่อโครงการชื่อโครงการ    งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   

งบประมาณ   8,900,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่มาของปัญหา  เพ่ือจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

บริษัท ผู้รับจ้าง/รับเหมา   องค์การทหารผ่านศึก 

ผลการด าเนินงาน   ส่งงาน  30 กันยายน 2559 

ผู้รับผิดชอบ    งานจราจร ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
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36. งานด้านโครงการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

36.1. ชื่อโครงการ  โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การอบรมให้ความรู้ด้าน

การอนุรักษ์พลังงานท่ียั่งยืน” และ “การศึกษาดูงานอาคารเขียวเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน” 

วันที่ด าเนินการ     วันพุธท่ี 27 มกราคม 2559 และวันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

     2.เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการประหยัดพลังงานภายในอาคารอย่างถูกต้อง 

3.เพ่ือพัฒนาความรูด้้านนวัตกรรมและแนวทางการประหยัดพลังงานท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง

อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ     41,350 บาท 
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36.2. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารกล้องวงจรปิด 

วันที่ด าเนินการ     วันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559   

วัตถุประสงค์โครงการ 

    1.เพ่ือพฒันาความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานการดูแลควบคุมและบริหารระบบกล้องวงจรปิด 

    2.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งกล้องวงจรปิดและสร้างเครือข่ายการบริหารระบบกล้องวงจรปิด

ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

งบประมาณ     6,000 บาท 
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36.3.ชื่อโครงการ  โครงการท าความสะอาดหอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ด าเนินการ     วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพื่อให้บุคลากรร่วมกันท าความสะอาดสถานท่ีตั้งพระพุทธรูปท่ีเคารพบูชาของมหาวิทยาลัย 

             ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

     2.เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย 

งบประมาณ     13,350 บาท 
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36.4.ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เร่ือง “การศึกษาดูงานเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงานท่ียั่งยืน” 

วันที่ด าเนินการ     วันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

              ศรีนครินทรวิโรฒ 

          2.เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการประหยัดพลังงานภายในอาคารอย่างถูกต้อง 

 3.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมและแนวทางการประหยัดพลังงานท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง

อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ     39,550 บ 
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36.5. ชื่อโครงการ  โครงการวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ  

วันที่ด าเนินการ     วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2559 และวันจันทร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพื่อให้บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวภายในของมหาวิทยาลัย    

 2.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ฯในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     3.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

งบประมาณ     7,200 บาท 
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36.6. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรม Walking 

Day “เดินขึ้นบันไดโดยไมใ่ช้ลิฟต์เพ่ือสุขภาพและประหยัดไฟฟ้า” 

วันที่ด าเนินการ     วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

     1.เพ่ือรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างแนวทางการประหยัดพลังงานท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างมี   

ประสิทธิภาพ 

     3.เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณ     5,400 บาท 
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36.7.ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559”ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและ

ความปลอดภัย  

วันที่ด าเนินการ     วันอังคารท่ี  15  ธันวาคม  2558 

วัตถุประสงค์โครงการ 

      1.เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการให้ครอบคลุม 

     2.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามกลุ่มงานภายใน 

3.เพ่ือก าหนดแนวทางการน าระบบการจัดการเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

งบประมาณ     25,990 บาท 
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36.8.ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วันที่ด าเนินการ     วันพฤหัสบดีท่ี 14 มกราคม 2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

      1.เพ่ือศึกษาวิธีการจัดเก็บเอกสารท่ีมีจ านวนมากอย่างเป็นระบบ 

      2.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสารท่ีส าคัญของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 

งบประมาณ     5,700 บาท 
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36.9.ชื่อโครงการ  โครงการ “ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2559”  

วันที่ด าเนินการ     วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 – วันพุธท่ี 27 เมษายน  2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

      1.กระตุ้นให้เกิดการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการท างาน    

     2.ด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคาร ประจ าปี พ.ศ. 2559 

      3.จัดท าคู่มือซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี พ.ศ.2559 

งบประมาณ     109,400 บาท 
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36.10. ชื่อโครงการ  โครงการพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 

วันที่ด าเนินการ    

     ครั้งท่ี 1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 

     ครั้งท่ี 2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสาธารณูปโภค วันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

          ครั้งท่ี 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการจัดการขนส่งและความปลอดภัย วันอังคารท่ี 17  

พฤษภาคม   2559 

     ครั้งท่ี 4  การให้บริการด้านการบริหารและธุรการ วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2559 

วัตถุประสงค์โครงการ 

         1.เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

การให้บริการของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ในแต่ละส่วนงานท่ีให้บริการ 

งบประมาณ                        29,650 บาท 
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8.8.รายรายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

(1 ตุลาคม 2559(1 ตุลาคม 2559--30 กันยายน 2560)30 กันยายน 2560)   

8.1.ชื่อโครงการ  ไมค์ชุดประชุดห้องประชุม 9B   

    วงเงินงบประมาณ   695,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินแผ่นดิน 

8.2.ชื่อโครงการ  ไมค์ชุดประชุดห้องประชุม 946  

  วงเงินงบประมาณ   485,000 บาท 

  แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินแผ่นดิน  

8.3.ชือ่โครงการ  ระบบสูบน้ าอาคารหอประชุมใหญ่ 

   วงเงินงบประมาณ   250,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินแผ่นดิน 

8.4.ชื่อโครงการ  ปรับปรุงถนนทางเข้าหอพักเพชรในตม 

   วงเงินงบประมาณ   900,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.5.ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมหลังคาท่ีจอดรถหลังอาคาร 3 

   วงเงินงบประมาณ   500,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.6.ชื่อโครงการ  จ้างวางท่อระบายน้ าสู่คลองแสนแสบ 

   วงเงินงบประมาณ   450,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.7.ชื่อโครงการ  จ้างออกแบบวางผังระบบระบายน้ าโดยรอบมหาวิทยาลัย 

   วงเงินงบประมาณ   900,000 บาท 

    แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 
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8.8.ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพื้นท่ีสูบบุหรี่ 

   วงเงินงบประมาณ   210,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.9.ชื่อโครงการ  ปรับปรุงสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 

   วงเงินงบประมาณ   1,800,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.10.ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ 

   วงเงินงบประมาณ   6,000,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.11.ชื่อโครงการ  ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารกีฬา1 มศว องครักษ์ 

   วงเงินงบประมาณ   6,500,000 บาท 

    แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.12.ชื่อโครงการ  จ้างออกแบบปรับปรุงห้องน้ า อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ 

   วงเงินงบประมาณ   170,000 บาท 

    แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.13.ชื่อโครงการ  ปรับปรุงสะพานกลาง มศว องครักษ์ 

   วงเงินงบประมาณ   9,000,000 บาท 

   แหล่งงบประมาณ  งบพัฒนามหาวิทยาลัย 

8.14.ชื่อโครงการ  งานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารส่วนกลาง 

    วงเงินงบประมาณ   20,000,000 บาท 

    แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินรายได้ 
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         8.15.ชื่อโครงการ  งานจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งบุคลากรประสานมิตร-องครักษ์ 

   วงเงินงบประมาณ   9,800,000 บาท 

    แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินรายได้ 

         8.16.ชื่อโครงการ  งานจ้าเหมาท าความสะอาดอาคารส่วนกลาง 

            วงเงินงบประมาณ   9,600,000 บาท 

    แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินรายได้ 

         8.17.ชื่อโครงการ  งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

            วงเงินงบประมาณ   9,200,000 บาท 

    แหล่งงบประมาณ  งบประมาณเงินรายนได้ 

 

 


