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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   1 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
 
ชื่องานริเริ่ม/ได้รับมอบหมาย 
 เป็นศูนย์รวมการให้บริการสนับสนุนภารกิจด้านด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
ความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี เพ่ือเกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทาง
ราชการ นิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
จุดเด่นและโอกาส: 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบ ารุงรักษาอาคาร
กิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
 
เป้าประสงค์ :  

1.  เพ่ือสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย 
การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนอง
นโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ อาคาร
สถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.  
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่และพ้ืนที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 
5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
7. การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
8. การจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์   
 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   2 
 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก. 
1.1 เตรียมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ลั่นทุ่งบางเขน ณ หอประชุม 

   
1.2  เตรียมงานสัมมาทิฐิกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เนื่องในงานสงกรานต์ ณ อาคารจักรพันธ์ฯ 

 
1.3 ขยายตน้ดาวเรือง บริเวณเรือนเพาะช าเฟ่ืองฟ้า ซอยพหลโยธิน 45  

   
1.4  เปลี่ยนต้นไม้บริเวณประตูวิภาวดี ประตูงามวงศ์วาน 2  ปลูกต้นดาวเรืองบริเวณเกาะกลางแยกส านักกีฬา บริเวณ

อาคารสารนิเทศ 50 ปี และพ้ืนที่ส่วนกลางต่างๆ ภายใน มก. 
บริเวณประตูวิภาวดี 
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ประตูงามวงศ์วาน 2 

    
บริเวณเกาะกลางแยกส านักกีฬา 

   
 

บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

   
บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางต่างๆ ภายใน มก. 
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1.5  ติดตั้งอุปกรณ์รดน้ า บริเวณเรือนเพาะช า ซอยพหลโยธิน ซอย 45 

  
1.6  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

   
1.7.  จัดเก็บเศษก่ิงไม้ ใบไม้ บริเวณคอกขยะหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริเวณคอกขยะคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

บริเวณคอกขยะหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

   
บริเวณคอกขยะคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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1.8  ซ่อมแซมถังบรรจุน้ าไฟเบอร์ เพื่อใช้ในการดน้ าต้นดาวเรืองตามพ้ืนที่ส่วนกลางต่างๆ ภายใน มก. 

    
 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 

สว่างอาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณ   22,496 บาท   ประกอบด้วย     
 ประสานงานการไฟฟ้านครหลวง ช่วงเวลา 8:00-8:30น.ไฟฟ้าดับบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตบางเขนด าเนินการแก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  บริเวณรอบศาลาหกเหลี่ยม ถนนในอาคารบ้านพักบุคลากรซอย

พหลโยธิน 45 

       
 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสถานที่พื้นที่ส่วนกลาง  
ด าเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและพ้ืนที่ส่วนกลางใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง  
เป็นเงิน 2,646 บาท ประกอบด้วย 

เก็บอุปกรณท์่อน้ าประปางานวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 
  รถอีแตนทับท่อน้ าประปาแตกบริเวณประตูงามวงศ์วาน 3 

อาคารพุทธเกษตร ซ่อมปั้มรดน้ าต้นไม้ช ารุด 
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อดูดน้ า 
อาคารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ซ่อมท่อน้ าประปาแตก 
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 17,462.40 บาท 

    อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนหลอดไฟภายในลิฟท์โดยสาร  
    อาคารโรงละครฯ ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณห้องน้ าภายในอาคารและบริเวณสระน้ าหน้า
อาคารโรงละคร 
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3.2 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง 
  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 3  เลขที่สัญญา B3104/97/2562 โดยเบิกจ่ายจากเงนิ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบ 2562 จ านวนเงิน 21,985,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 3 
เมษายน 2562 – 27 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็น 6 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ที่นั่ง ชั้น 4 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ และพ้ืนกระเบื้องยางพร้อม
ขนทิ้ง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งฝ่าเพดานอะคูสติกบอร์ด พร้อมโครงเคร่า T-BAR ภายในห้องเรียน ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใย
แก้วชนิดมีฟอยด์หุ้ม หนา 1 นิ้ว เหนือฝ้าเพดาน ภายในห้องเรียน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า ภายใน
ห้องเรียน ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร ,สวิทซ์,ปลั๊ก ภายใน
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิคภายในห้องพักอาจารย์ 
ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้,ขัดแต่ง,ทาสี ปูพ้ืนกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี 
ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพ้ืน ปูพ้ืนกระเบื้องพร้อมติดตั้งจมูก
ยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์และปรับปรุงซ่อมแซมประตู -หน้าต่างห้องเรียน ทาสี
ภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางท่อระบบน้ าดี – น้ าเสียห้องพักอาจารย์ 
ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. กันชื้น โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ติดโคมไฟของเดิม พร้อมต่อเชื่อมสายไฟ ชั้น 4 บริเวณ
โถงทางเดิน ทดสอบงานระบบไฟ รื้อพ้ืนระบบกันซึม ปรับพื้นที่ ที่เป็นแอ่ง จัดท าระบบกันซึม ชั้นดาดฟ้า  
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  อาคารศูนย์เรียนรวม 1  แม่บ้านบริษัทฯ ท าการขัดล้างบริเวณภายในและภายนอกก่อนเปิดเทอม เพ่ือให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

 
 
บุคลากรงานอาคารและสถานที่ ส่งมอบของให้กับจ้าของ ดังนี้ 
   เจ้าหน้าที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เก็บโทรศัพท์ของอาจารย์และนิสิต ที่ลืมไว้ในห้องเรียน อาจารย์
และนิสิตมารับคืนเรียบร้อยแล้ว 
   อาคารโรงละครฯ แม่บ้านของอาคารโรงละครฯ เก็บโทรศัพท์ของบุคคลที่มาดูการแสดงที่อาคารโรง
ละครฯ เจ้าของมารับคืนเรียบร้อยแล้ว 
   เจ้าหน้าที่อาคารวิจัยฯ 4 เก็บโทรศัพท์ของอาจารย์ ที่ลืมไว้ในห้องเรียน อาจารย์และนิสิตมารับคืน
เรียบร้อยแล้ว 
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การให้บริการการขอใช้อาคารส่วนกลาง  งานส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานการให้บรกิาร ของงานอาคารและสถานที่ 

 
 

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 
4.1  พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต 

- พัฒนางานเทพ้ืนคอนกรีตฝังท่อประปาตึกพักหญิงชวนชม เพ่ือความปลอดภัยและดูสวยงาม 

 

       

- พัฒนางานเทคอนกรีตปิดฝาท่อบ่อเกรอะ ตึกพักหญิงดารารัตน์ เพ่ือความปลอดภัยและดูสวยงาม 

      
 

ล าดับ รายการ 
ผลการด าเนินงาน (เดือนเมษายน 2562) 

รายรับ (บาท) 
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 
รวม (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 0.00 3,068,700 3,068,700 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 0.00 268,075 268,075 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3 5,250.00 - - 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 0.00 918,600 974,200 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม - 245,000 252,000 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร - - - 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา  168,250 168,250 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 6,000.00 192,000 196,000 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม 126,610.00 - 122,460 

10 อาคารศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ - - - 

รวม 11,250.00 4,860,625 5,049,685 
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- พัฒนางานเทคอนกรีตปิดฝาท่อบ่อเกรอะ อาคารกิจกรรมชมรมนิสิตตึก 8 เพ่ือความปลอดภัยและดูสวยงาม 

     
 

            

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หลอดLED และอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคารศูนย์

เรียนรวม 1  อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพัก
ชายที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,หอพักชายที่ 14,ตึกพักหญิงวาสนา,  ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึก
พักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อม
ชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

    
 

     
 

- พัฒนาเปลี่ยนท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,  ตึกพักชายที่ 12,ตึก
พักชายที่ 13,หอพักชายที่ 14,ตึกพักหญิงวาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิง
คัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและ
ป้อมมหาหงส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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4.3 พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจ าอาคารกิจกรรมนิสิต  
- พัฒนาซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง ช่องลม และงานปรับปรุงติดสายยูประตูห้อง มือจับ บานพับ 

ประตูหน้าต่าง ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,  ตึกพักชายที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,หอพักชายที่ 14,ตึกพักหญิง
วาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์
,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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- พัฒนางานซ่อมแซมและเปลี่ยนบานกระจกห้องน  า ตึกพักหญิงชวนชม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

   
 

- พัฒนางานซ่อมแซมเชื่อมประตูโกลฟุตบอล ตึกพักชายที่ 13 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

     
 

   

  4.1 งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  - พัฒนางานซ่อมแซมติดต้ังพาร์ติชั่น อาคารจอดรถวิภาวดี เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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-พัฒนาโครงการงานทาสีสะพาน บัณฑิตวิทยาลัย-มนุษยศาสตร์ เพ่ือความสวยงาม 

 

     
 

 

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากร

ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถราง ภายใต้โครงการ  KU –Green Campus 
Healthy Community ขนาดไม่น้อยกว่า 25ที่นั่ง ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถบัสโดยสารขนาด 25 ที่นั่งจ านวน 5 คัน  
รถราง จ านวน 13 คัน รวมเป็น  18  คัน พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 14 คน และได้ก าหนดเส้นทางการเดินรถบริการรับ – ส่ง
นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.30 น. รายละเอียดดังนี้ 

 สาย 1 ระยะทางประมาณ  4.8  กิโลเมตร จ านวน 3 คัน 
 สาย 2 ระยะทางประมาณ  4.9  กิโลเมตร จ านวน 2 คัน 
 สาย 3 ระยะทางประมาณ  5.5  กิโลเมตร จ านวน 2 คัน 
 สาย 4 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร จ านวน 3 คัน 
 สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5  กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45) จ านวน 4 คันรถเสริม จ านวน 

1 คัน (เวลา 07.00 – 10.00 น.) 
การเพิ่มเส้นทางการให้บริการสาย 5 

1. มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพ่ิมเส้นทาง สาย 5 
จากเดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เลี้ยวซ้ายแยกสิ่งทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า ให้เพิ่มเติมโดยการ
เลี้ยวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านสี่แยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และออกทางประตูคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านสี่แยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเลี้ยวขวาแยกไปรษณีย์ เก่าไปส านักหอสมุด แยกสิ่งทอเลี้ยวขวาไป
หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวันธรรมดาจันทร์ -ศุกร์ตั้งแต่ 06.30 – 18.30 น. และช่วง 18.30 – 
21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 
07.00-17.00 น. โดยให้ก าหนดชื่อป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

2. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายชั่วคราวทางเข้า -ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ และเคลื่อนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพิ่มเส้นทาง สาย 5 จาก
เดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เลี้ยวซ้ายแยกสิ่งทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า ใหเ้พิ่มเติมโดยการเลี้ยว
ซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านสี่แยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และออกทางประตูคณะ
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เทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านสี่แยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเลี้ยวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไปส านักหอสมุด แยกสิ่งทอเลี้ยวขวาไป
หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่ 06.30 – 18.30 น. และช่วง 18.30 – 
21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 
07.00-17.00 น. โดยให้ก าหนดชื่อป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

3. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายชั่วคร าวทางเข้า-ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ และเคลื่อนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

4. มอบให้ คณะวนศาสตร์  คณะเทคนิ คการสั ตวแพทย์  และคณะสั ตวแพทยศาสตร์ ป ระสานงาน 
ในรายละเ อียดส าหรับการใช้ พ้ืนที่ ร่ วมกัน เ พ่ือติดตั้ งป้ ายจุ ดจอดรถโดยสาร สวัสดิ การบริ เ วณคณะเทคนิค - 
การสัตวแพทย์ เนื่องจากมีพ้ืนที่ส าหรับกลับรถได้ โดยก าหนดชื่อป้าย เทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์นอกจากนี้
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การให้บริการให้นิสิตและบุคลากรภายในคณะฯทราบต่อไป โดยเริ่มให้บริการตามเส้นทางดังกล่าว 
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

  
 

 รถบริการนอกเวลาราชการเพ่ือรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนกลับหอพักนิสิตและส่งตามประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยฯดังนี้ 

- ช่วงเปิดภาคการศึกษาให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 คัน), สาย 
3 (จ านวน 1 คัน), สาย 4 (จ านวน 2 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 7 คัน 

- ช่วงปิดภาคการศึกษาให้บริการ เวลา 18.30 – 20.30 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 คัน), สาย 4 
(จ านวน 1 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 5 คัน  

รถบริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 
คัน), สาย 4 (จ านวน 2 คัน) สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 6 คันรถบริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการ 
เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 คัน), สาย 4 (จ านวน 2 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 6 คัน  

2. พัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการโดยด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
และรถรางนนทรีจ านวน 18 คันเพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงินค่า 4,900 บาท เพ่ือให้บริการทั้ง5 สายนอกจากนี้ การด าเนินโครงการ
ปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯจึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงานคณะ สถาบันส านักและกองโดยเก็บค่า
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บ ารุงรักษารถและมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการโดยเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือท าให้มีรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการรถรางโดยสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานคณะสถาบันส านักและกองขอยกเว้น
ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ตามรายละเอียดดังนี้  

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า 
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในเกษตรกลางบางเขน
จึ ง จั ดหาร ถโดยสารพลั ง ง านไฟ ฟ้ า เ พ่ื อ ให้ บ ริ กา ร รั บ - ส่ งนิ สิ ต  บุ คล ากร  และผู้ ม าติ ดต่ อหน่ ว ยง านภาย ใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่บริหารจัดการ  โดยจัดแบ่งรถไปในสายต่างๆ 
ทั้งหมด 5 สาย ในช่วงแรกจะให้บริการเสริมกับรถรางสวัสดิการแบบเดิม รถโดยสารสวัสดิ การขนาด 25 ที่นั่ง และรถปรับ
อากาศพลังงานไฟฟ้า(EV) ซึ่งแบ่งประเภทรถท่ีให้บริการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มอบรถโดยสารขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ระบบปิดขนาด 21ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 6 คัน และติดตั้งระบบไฟส าหรับแท่นชาร์จไฟฟ้า 
จ านวน 1 จุด ตั้งอยู่บริเวณหน้าลานจอดรถ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 

จ านวน 1 คัน สาย 4 จ านวน 2 คันและสาย 5จ านวน 1 คันโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับรถรางไฟฟ้ากรณี  
เข้ามาจอดชาร์จไฟฟ้า 

2. โครงการเช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่งจ านวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ   สัญญาเลขที่ B3104/1/62 
ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564 ภายในวงเงินทั้งสิ้น 22,950,000 บาท ด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 เป็นสัญญาเช่าระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูชั่น จ ากัด ค่าเช่ารถไฟฟ้าจ านวน 15 
คัน 637,500 บาท 

รถยนต์ เ ป็ น รถร า ง ไฟ ฟ้ า  ส ามารถ รองรั บผู้ โ ด ยสาร ได้  23 ที่ นั่ ง  (ห้ ามยื น )  โ ดยขึ้ น - ล งด้ านซ้ า ยมื อ 
ด้านเดียวใช้ความเร็ว 25 กม./ชม. ติดตั้ง GPS เพ่ือแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูล
ได้โดยทดลองวิ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เพ่ือปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานตามสัญญาเช่า 

5.2 พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางงานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลบริหารจัดการรถยนต์
ส่วนกลางเครื่องจักรกลขนาดหนักรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพ่ือการเกษตรรวมจ านวน 95 คัน โดยการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงินวงเงินประมาณ 93,400 
บาท เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการเช่า
รถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล จ ากัด เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จ านวน 7 คัน ใช้งบประมาณเงิน
รายได้เป็นเงิน 145,977.81 บาท  เพ่ือให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูงได้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆและหน่วยงานที่ขอใช้บริการให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยงานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงาน
โครงการต่างๆด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตหน่วยงานคณะสานักสถาบันอาทิให้บริการงานผู้บริหารระดับสูงและ
งานส่วนกลางต่าง ๆ  
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6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
6.1  งานเพิ่มจุดดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เกษตรรวมใจแห่งที่ 2 บริเวณหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 เพ่ือให้

การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยภายในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง  

 
 

6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) โครงการเขตพ้ืนที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วม
ระหว่างสถานีต ารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2550  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยสรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือนเมษายน 2562  โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ  
ดังนี้ 

เหตุการณ์ที่เกิด เดือนเมษายน (ครั้ง) 
เหตุลักทรัพย์ 3 
อ่ืน 2 

6.3 การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีผลการด าเนินงานในการก ากับ 
ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ หน่วยนับ (ครั้ง) จ านวน (บาท) 

1 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์ 90 45,000.00 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย  และล้อเลื่อน 2 200.00 
3 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 2 400.00 
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7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน             
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่ 

ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ให้หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส าหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการ
ด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารส าหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจ าเดือน เมษายน ดังนี้ 

รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน     
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 4,000.00 54,000.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.1 0.00 3,068,700 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 0.00 268,075 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.3   5,250.00 - 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 0.00 918,600 

 -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.1 56,200.00   
 -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.3 20,850.00   
 -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.4 13,000.00   

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม  มก. 0.00 245,000 

 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 126,610.00   
 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 1,700.00 92,000.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 60,000.00   

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 0.00 168,250 

 -  ค่าธรรมเนียมใช้ส านักพิพิธภัณฑ์ 6,000.00 192,000 

 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 21,600.00   
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 600.00   
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 108.00   
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 45,000.00   
 -  ค่าปรับจักรยานยนต์จอดผิดระเบียบ 400.00   
 -  ค่าปรับหาบเร่  แผงลอย 200.00   
 -  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 17,500.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 28,500.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 3,000.00   
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน     
 -  ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์ 800.00   
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รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 7,000.00   

 -  ค่าธรรมเนียมจัดตกแต่งสถานที่ 1,000.00   

รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)     

     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 260,078.08 21,110.00 

     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 293,892.70 6,600.00 

     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 169,864.35 2,340.00 

     รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 113,650.00 22,500.00 

     รายได้ค่าเช่าที่ดิน อ.ราชพัสดุ  (อ.งามวงศ์วาน 1,2,วิภาฯ) 1,422,139.00   
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)    
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 451,501.00   
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)    
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381) 2,106,440.00   

รวม 5,236,883.13 5,059,175.00 
 

8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนเมษายน) 
 

ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 33 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 214 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  - 

 รวม 250 
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9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ท าหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน 
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) และอาคารระพีสาคริก ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย  
8  อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

แผนงาน 
  

งบประมาณ 
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หน่วยธรุการและพัสดุ    
 2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 92,000.00 60,000.00 118,364.60 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 54,000.00  4,000.00 987,397.91  
 4.  อาคารสวัสดิการ มก. - 451,501.00 289,474.97 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 21,110.00 260,078.08 534,217.66 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 2,340.00 169,864.35 114,924.91 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 6,600.00 293,892.70 386,824.77 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

22,500.00 113,650.00 244,425.23 

รวมเป็นเงิน 198,550.00 1,352,986.13 2,675,630.05 
 

 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านอาคารและสถานที่  โดยซ่อมแซม
ส่วนประกอบอาคาร รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางอาคารระพีสาคริก ซึ่งมีภารกิจดูแล
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบต่างๆ 9 ระบบ อาทิ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบดับเพลิง และระบบอัดอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น    
 6.1 ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board)  โคมไฟ
ฉุกเฉิน  ระบบไฟหรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

6.2 ระบบสุขาภิบาล ได้แก ่ระบบประปา ระบบระบายน้ าทิ้ง ระบบบ าบัดน้ าเสีย  สุขภัณฑ์ 
ถังบ าบัดน้ าเสีย มิเตอร์น้ าประปา เป็นต้น    
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10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์ 
10.1 งานซ่อมบ ารุงได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง 

เป็นเงิน 17,385 บาท ประกอบด้วย 
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 บริเวณประตูเข้า-ออกวิภาวดี ประตงูามวงศ์วาน ๑ และประตูพหลโยธิน  

และเปลี่ยนธงตราพิธีราชาพิเษกรัชกาลที่ 10 บริเวณริมรั้วทุกประตูเข้า-ออก  
จัดท าป้ายทรงพระเจริญติดฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประตูงามวงศ์วาน 1  
ติดตั้งเสาพญานาคทางเข้าอุโมงน้ า จัดท าป้ายงานสงกรานต์ 2 ป้าย ลงสีพญานาค เก็บวัสดุอุปกรณ์ต้นไม้ 
ซ่อมผ้าระบายที่ลมพัดหลุดบริเวณรั้วประตูงามวงศ ์2 ทั้งสองฝั่ง 
ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณแยกโรงยิมเนเซี่ยม 
ส ารวจพื้นที่จุดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ภายในมหาวิทยาลัย 2 จุด บริเวณแยกโรงสูบ กับส านักพิพิธภัณฑ์เพ่ือ

วัฒนธรรมการเกษตร 
เปลี่ยนแผ่นไม้พ้ืนโต๊ะอาจารย์ประจ าอาคารศูนย์เรียนรวม 2 จ านวน 11 ตัว 
จัดท าซุ้มจัดท าฐานรองทาสีทองตราสัญลักษณ์ฯบริเวณประตงูามวงศ์วาน 2และประตูงามวงศ์วาน 3  
ติดโฟมลายขอบซุ้มตราสัญลักษณ์ฯ ประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3 
ทาสีทองขอบแท่นวางพานพุ่ม-เทียนแพ ติดตั้งตราพิธีบรมราชาภิเษก เกาะกลางแยกประตูงามวงศ์วาน1  
ติดต้ังซุ้มตราพิธีบรมราชาภิเษกบริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3  
ติดโครงไม้ติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จ านวน 2 รูป ติดตั้งบริเวณโรงอาหารกลาง 2  
ติดตราพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนซุ้มตราสัญลักษณ์ฯ ด าเนินการติดตั้ง บริเวณหน้าประตู 

งามวงศ์วาน 1 และประตงูามวงศ์วาน 2  
เปลี่ยนธงชาติ และธงพิธีบรมราชาภิเษก ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณส านักพิพิธภัณฑ์เพ่ือวัฒนธรรม

การเกษตร 
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯหน้าอาคารหอประชุม มก. 
จัดระเบียบสายเคเบิลสายโทรศัพท์บริเวณแยกคณะบริหารธุรกิจ 
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10.2 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 2 คัน รับ -ส่งนิสิตชมรม Ku wind ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

 
 จัดยานพาหนะ รถบัส จ านวน 2 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะสังคมศาสตร์โครงการสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษ

วิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2562 

 
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะเกษตรภาควิชาโรคพืช ณ ไร่

สุวรรณ จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 
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  “เกษตรกลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 10 

เมษายน 2562 

   
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตชมรมฟุตบอล ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ

คลองหก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 4 คัน รับ-ส่งองค์การบริหาร องค์การนิสิต โครงการประชุมนิสิต 4 วิทยาเขตครั้ง

ที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งชมรมผู้อาวุธโสกรมวิชาการเกษตร ณ จังหวัด

จันทบุรี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตภาควิชาปฐพี ณ จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 
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จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 

 คณะวนศาสตร์ 

     
 คณะสัตวแพทย์ 

   
 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 

  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

  
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  
 คณะบริหารธุรกิจ 
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 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

   
            

10.3 งานรักษาความปลอดภัยสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ 
  งานที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร

ให้กับหน่วยงานคณะ ส านัก สถาบัน สโมสรนิสิต จ านวน  2  ครั้ง  
1.  คณะเกษตร 10 เม.ย. 62 
2.  กองกลาง 10 เม.ย. 62 

  ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือทั้งตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพ่ือให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสาร
ตามจ านวนที่หน่วยงานต่างๆ  จ านวน 2 ครั้ง จ านวน 30 เครื่อง 

1.  สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 5 – 7 เม.ย. 62 จ านวน 20 เครื่อง 
2.  ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค.ยู.แบนด์) 22 – 29 เม.ย. 62 จ านวน 10 เครื่อง 

 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจร 1 ครั้ง จ านวน 4 แผง  
1. สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 5 – 7 เม.ย. จ านวน 4 แผง 
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