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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   1 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มิถุนายน 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   
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1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก. 
1.1 จัดท าโรงจอดรถ เพ่ือจอดรถกวาดถนน และเครื่องย่อยกิ่งไม้ บริเวณลานจอดรถวิภาวดี โดยมีค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

33,885 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

    
 

1.2 ลอกท่อแนวถนนจันทรสถิตย์ ตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงแยกภาควิชาคหกรรมศาสตร์ , บริเวณถนนสุวรรณ
วาจกกสิกิจ และบริเวณถนนชูชาติก าภู 

     
 

บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ                                         บริเวณถนนชูชาติก าภู 

         
 

1.3 จัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ภายใน มก. เช่น บริเวณส านักพิพิธภัณฑ์ฯ, บริเวณอาคารจักรพันธ์ฯ, บริเวณแยกสถานพยาบาล 
และบริเวณคอกขยะ CNC 

บริเวณส านักพิพิธภัณฑ์ฯ 

   
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   3 
 

บริเวณอาคารจักรพันธ์ฯ 

   
 

บริเวณคอกขยะ CNC 

   
 

บริเวณแยกสถานพยาบาล 

  
 

1.4 จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิต
และบุคลากรคณะวนศาสตร์ บริเวณอาคาร KU VILLE ซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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1.5 เปลี่ยนต้นดาวเรืองประตูพหลโยธิน   

   
 

1.6 ท าความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณด้านหลังหอประชุม และจัดเก็บไปทิ้งที่ซอยพหลโยธิน 45 

   
 

1.7 กางแสลนและจัดเก็บบริเวณลานแดง ด้านข้าง KU home  

  
 

1.8 เพาะต้นกล้าดาวเรือง บริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถวิภาวดี และขยายกระถางต้นดาวเรือง บริเวณเรือนเพาะช า ซอย
พหลโยธิน 45 

บริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถวิภาวดี 
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บริเวณเรือนเพาะช า ซอยพหลโยธิน 45 

   
 

1.9 ท าความสะอาดคอกขยะบริเวณด้านหลังอาคารจอดรถบางเขน 

   
 

1.10 ตัดแต่งต้นไม้ทรงพุ่ม บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ พร้อมซ่อมแซมต้นไม้ 

   
 

1.11 โครงการตัดแต่งต้นไม้ภายในมก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 350,000 บาท โดยใช้เงินรายได้กองยานพาหนะฯ 
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอ่ืน โครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่  

 

            บริเวณถนนจักรพันธ์แยกส านักกีฬาสวน 60 ปี มก.               บริเวณศาลเจ้าแม่หนองผักชี 
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บริเวณแนวถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ถึง แยกคณะอุสหกรรมศาสตร์ 

   
 

บริเวณสระน้ าด้านหลังอาคารระพีสาคริก 

   
 

ถนนจันทรสถิตย์ บริเวณ KU home 

   
 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 
สว่างอาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณ 32,839 บาท  ประกอบด้วย     

 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างกรงนกถนนซอยพหลโยธิน 45 บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ทางเดินบริเวณแยกหอพัก
นิสิตหญิง-แยกบริเวณสระว่ายน้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  บริเวณด้านหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิ
กิจ สายเมนซ็อตใด้ดิน 

 ตรวจสอบไฟฟ้าซ็อตที่ตู้เบรคเกอร์ที่คุมสนามบาสเกตบอลของส านักการกีฬา   ต่อปลั๊กไฟฟ้าให้งานสวนและ
รักษาความสะอาดส าหรับใช้สูบน้ าบริเวณแยกประตูงามวงศ์วาน 2  

 ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 
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ต่อสายไฟฟ้าที่ขาดในซอย 45  งานสวน(เฟ่ืองฟ้า)ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนน ระพีฯและถนน จักรพันธ์ฯ 

 

    
 

      
 

    
 

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสถานที่พื้นที่ส่วนกลาง ด าเนินการ
ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและพ้ืนที่ส่วนกลางใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 1,830  บาท ประกอบด้วย 

 ซ่อมท่อน้ าประปารั่วบริเวณทางเท้าด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซ่อมท่อรดน้ าต้นไม้แตกข้างหอประชุม มก. 
ซ่อมท่อน้ าประปารั่วด้านหลังอาคารหอประวัติ 

 ติดตั้งปั้มน้ าอาคารพุทธเกษตร  
 ตรวจสอบปั้มน้ าอาคารโรงละครส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 ติดตั้งปั้มน้ าบริเวณสวน 60 ปี และด้านหลังหอประชุม มก. 
 ยาแนวห้องน้ ารั่วอาคารศูนย์เรียนรวม 1 
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 15,290.26 บาท 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหน้าอาคาร 

 
 

3.2 พัฒนาระบบประปาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 440 บาท 
3.3 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศ และบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 3  เลขที่สัญญา B3104/97/2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบ 2562 จ านวนเงิน 21,985,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 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 ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิด
มีฟอยด์หุ้ม หนา 1 นิ้ว เหนือฝ้าเพดาน ภายในห้องเรียน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด พร้อมโครงเคร่า ภายในห้องเรียน ติดตั้งโคมไฟ 
พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร,สวิทซ์,ปลั๊ก ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิคภายในห้องพักอาจารย์ ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้,ขัดแต่ง,ทาสี 
ปูพ้ืนกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่อง
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เหนือกระดานและราง ปรับพ้ืน ปูพ้ืนกระเบื้องพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์และ
ปรับปรุงซ่อมแซมประตู-หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางท่อ
ระบบน้ าดี – น้ าเสียห้องพักอาจารย์ ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. กันชื้น โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ติดโคมไฟของเดิม พร้อม
ต่อเชื่อมสายไฟ ชั้น 4 บริเวณโถงทางเดิน ทดสอบงานระบบไฟ รื้อพ้ืนระบบกันซึม ปรับพ้ืนที่ ที่เป็นแอ่ง จัดท าระบบกันซึม ชั้นดาดฟ้า  

 
 

  งวดที่ 2 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ที่นั่ง ชั้น 3 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อเพดานพร้อมโคมไฟ และพ้ืนกระเบื้องยางพร้อมขน
ทิ้ง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร สวิทซ์ ปลั๊ก ภายใน
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะรีลิค ภายในห้องพักอาจารย์ ปรับปรุงแท่น
บรรยาย กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่ง ทาสี ปูพ้ืนกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่น
กระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพ้ืน ปูพ้ืนกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์
และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์ และปรับปรุงซ่อมแซมประตู – หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และ
ฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ าดี – น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า  
 งวดที่ 3 ปรับปรุงห้องเรียน 200 ที่นั่ง (จ านวน 2 ห้อง) ห้องเรียน 100 ที่นั่ง (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ 
และพ้ืนกระเบื้องยางพร้อมขนทิ้ง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลม
โคจร สวิทซ์ ปลั๊ก ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิค ภายในห้องพัก
อาจารย์  ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่ง ทาสี ปูพ้ืนกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี 
ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพ้ืน ปูพ้ืนกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง 
ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์และปรังปรุงซ่อมแซมประตู – หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน 
ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ าดี – น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ ทดสอบระบบไฟฟ้า  
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 อาคารศูนยเ์รียนรวม 4 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพ่ือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลม โดยใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 13,910.00 บาท 

 
 

 อาคารศูนยเ์รียนรวม 4 ขอให้ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือใช้ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ
สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากอัคคีภัย โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 4,815.00 บาท 

 
 

 อาคารหอประชุม จ้างซ่อมแซมลิฟต์ และเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ย โดยใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 272,422.00 บาท 
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 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 บริษัทจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด เลขที่สัญญา B3104/1/2562 ท าความสะอาด
บริเวณภายในอาคารและโดยรอบอาคารเพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  

 
 

 อาคารโรงละครฯ เจ้าหน้าที่งานสวนฯ ด าเนินเข้าฉีดยุงบริเวณภายในและภายนอกอาคาร  

 
 

บุคลากรงานอาคารและสถานที่ ส่งมอบของให้กับจ้าของ ดังนี้ 
 เจ้าหน้าที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เก็บโทรศัพทข์องนิสิต ที่ลืมไว้ในห้องเรียน นิสิตมารับคืนเรียบร้อยแล้ว 
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การให้บริการการขอใช้อาคารส่วนกลาง  งานส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานการให้บรกิาร ของงานอาคารและสถานที่ 

 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 

4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนางานซ่อมแซมพ้ืนห้องน้ า อาคารกิจกรรมนิสิต ตึก8 เพ่ือส ารวจความมั่นคงแข็งแรงในการรับน้ าหนักของพ้ืน

ห้องน้ า พบว่าโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมไม่สามารถซ่อมแซมได้และอาจเป็นอันตรายกับนิสิต จึงแจ้งกองกิจการนิสิตเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงอาคารต่อไป 

    
 

- พัฒนางานซ่อมแซมปูพ้ืนกระเบื้องห้องพักนิสิต ตึกพักหญิงขจรรัตน์ เพ่ือความปลอดภัยและดูสวยงาม 

   
 

ล าดับ รายการ 
ผลการด าเนินงาน (เดือนมิถุนายน 2562)        

รายรับ (บาท) ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 0.00 2,275,550 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 14,400.00 0.00 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3 0.00 0.00 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 73,700.00 309,200 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม 0.00 0.00 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร 0.00 0.00 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา 900.00 14,400 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 0.00 57,750 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม 98,280.00 0.00 

10 อาคารศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 

รวม 187,280.00  2,656,900 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  

 13 
 

          

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 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
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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 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

   
 

     
 

     
 

- พัฒนางานซ่อมแซมเก้าอ้ีและโต๊ะอ่านหนังสือ ห้อง study room หอพักหญิง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
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5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 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 ให้เพ่ิมเติมโดยการ
เลี้ยวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านสี่แยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และออกทางประตูคณะ
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 

2. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายชั่วคราวทางเข้า-ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
และเคลื่อนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

3. มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพ่ิมเส้นทาง สาย 5 
จากเดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เลี้ยวซ้ายแยกสิ่งทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า  

4. เพิ่มเติมโดยการเลี้ยวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านสี่แยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ และออกทางประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านสี่ แยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเลี้ยวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไป
ส านักหอสมุด แยกสิ่งทอเลี้ยวขวาไปหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวันธรรมดาจันทร์ -ศุกร์ตั้งแต่ 
06.30 – 18.30 น. และช่วง 18.30 – 21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 -17.00 น. โดยให้ก าหนดชื่อป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตว
แพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

5. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายชั่วคราวทางเข้า-ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
และเคลื่อนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

6. มอบให้คณะวนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานงานในรายละเอียดส าหรับ
การใช้พ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือติดตั้งป้ายจุดจอดรถโดยสารสวัสดิการบริเวณคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องจากมีพ้ืนที่ส าหรับกลับ
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รถได้ โดยก าหนดชื่อป้าย เทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์นอกจากนี้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การให้บริการให้นิสิต
และบุคลากรภายในคณะฯทราบต่อไป โดยเริ่มให้บริการตามเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

 

  
 

รถบริการนอกเวลาราชการเพ่ือรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนกลับหอพักนิสิตและส่งตามประตูเข้า-ออกของ
มหาวิทยาลัยฯดังนี้ 

- ช่วงเปิดภาคการศึกษาให้บริการ เวลา 18.30-22.00 น. โดยให้บริการ สาย1 (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 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 คัน  

2. พัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการและรถรางนนทรีจ านวน 18 คันเพ่ือให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงินค่าซ่อมแซมรถราง 20,390 บาท เพ่ือให้บริการทั้ง 5 สาย
นอกจากนี้ การด าเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯจึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงานคณะ สถาบันส านักและกองโดยเก็บค่า
บ ารุงรักษารถและมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการโดยเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือท าให้มีรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการรถรางโดยสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานคณะสถาบันส านักและกองขอยกเว้น
ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ตามรายละเอียดดังนี้   
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การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า 
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในเกษตรกลางบางเขนจึง
จัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้บริการรับ-ส่งนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่บริหารจัดการโดยจัดแบ่งรถไปในสายต่างๆ ทั้งหมด 5 สาย ในช่วงแรกจะ
ให้บริการเสริมกับรถรางสวัสดิการแบบเดิม รถโดยสารสวัสดิการขนาด 25 ที่นั่ง และรถปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า(EV) ซึ่งแบ่ง
ประเภทรถที่ให้บริการ 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 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ านวน 1 คัน สาย 4 จ านวน 2 คันและสาย 5จ านวน 1 
คันโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับรถรางไฟฟ้ากรณีเข้ามาจอดชาร์จไฟฟ้า1 

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 

รถยนต์เป็นรถรางไฟฟ้า สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 23 ที่นั่ง (ห้ามยืน) โดยขึ้น -ลงด้านซ้ายมือด้านเดียวใช้
ความเร็ว 25 กม./ชม. ติดตั้ง GPS เพ่ือแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูลได้โดยทดลอง
วิ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ 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 243,677.30 บาท  เพ่ือให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูงได้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆและหน่วยงานที่ขอใช้บริการให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยงานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงาน
โครงการต่างๆด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตหน่วยงานคณะสานักสถาบันอาทิให้บริการงานผู้บริหารระดับสูงและ
งานส่วนกลางต่าง ๆ 
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6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
6.1  งานเพิ่มจุดดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เกษตรรวมใจแห่งที่ 2 บริเวณหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 เพ่ือให้

การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยภายในพื้นที่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง  

 
 

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

เหตุการณ์ที่เกิด เดือนพฤษภาคม (ครั้ง) 
เหตุลักทรัพย์ 5 
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 27 13,500.00 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย  และล้อเลื่อน 3 600.00 
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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 าเดือนมิถุนายน ดังนี้ 

รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน     
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 0.00 88,000.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.1 0.00 2,275,550 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 14,400.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 73,700.00 309,200 
 -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.1 56,200.00   
 -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.4 18,500.00   
 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 98,280.00   
 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 1,600.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 40,000.00 274,000.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 900.00 14,400 
 -  ค่าธรรมเนียมใช้ส านักพิพิธภัณฑ์ 0.00 57,750 
 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 5,600.00   
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 600.00   
 -  ค่าปรับบัตรผ่านเข้าออก  มก.  ช ารุด 50.00   
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 438.00   
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 13,500.00   
 -  ค่าปรับหาบเร่  แผงลอย 600.00   
 -  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 4,815.00   
 -  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 22,000.00   
 -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 900.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 27,000.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 5,000.00   
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน     
 -  ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์ 1,200.00   
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 9,000.00   
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รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 -  ค่าธรรมเนียมจัดตกแต่งสถานที่ 1,000.00   
รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)     
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 89,496.58 20,620.00 
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 153,049.58 7,200.00 
     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 135,604.21 1,950.00 
     รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 56,890.00 27,000.00 
     รายได้ค่าเช่าที่ดิน อ.ราชพัสดุ  (อ.งามวงศ์วาน 1,2,วิภาฯ) 976,687.50   
4. รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)     
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 473,005.00   
5. รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)     
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381) 2,065,194.00   

รวม 4,345,209.87 3,075,670.00 
 

8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนมิถุนายน) 
ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 

1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 33 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  5 

 รวม 74 
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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 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หน่วยธรุการและพัสดุ - - - 
 2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 274,000.00 40,000.00 114,611.25 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 88,000.00 - 1,113,028.56 
 4.  อาคารสวัสดิการ มก. - 473,005.00 333,396.19 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 20,620.00 89,496.58 514,188.70 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 1,950.00 135,604.21 140,866.51 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 7,200.00 153,049.58 383,253.54 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

27,000.00 56,890.00 
 

244,425.23 

รวมเป็นเงิน 418,770.00 948,045.37 2,843,769.98 
 

 โครงการปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี พัฒนาปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 จ านวน 
1 งาน เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและเสื่อมสภาพ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินงบเงินอุดหนุน รายการสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุง
ผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี วงเงิน 16,765,600 บาท  จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้ยื่นเสนอราคาที่ได้ คือ  
บริษัท กรีนดีไซน์ พระราม 4 จ ากัด  ยื่นเสนอราคาในวงเงิน 15,088,000.- บาท (สิบห้าล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 4 งวด
งาน ระยะเวลา 180 วัน  ผู้รับจ้างได้ด าเนินการปรับปรุงฯ เสร็จตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับได้ด าเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

  
 

 โครงการปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมระบบไฟฟ้า อาคารสารนิเทศ 50 ปี พัฒนาปรังปรุงป้าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมระบบไฟฟ้า อาคารสารนิเทศ 50 ปี รวม 3 ด้าน   จ านวน 1 งาน  เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดและเสื่อมสภาพ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  โดยได้รับอนุมัติปรับแผนการใช้เงินจากงบกลาง มก. ประจ าปีบัญชี 2562 ในวงเงิน 1,269,000 บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
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สรุป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องประชุม/สัมมนา จ านวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ
รายจ่าย  เป็นเงิน  16,357,000  บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

 พัฒนาปรับปรุงอาคารระพีสาคริก  
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    

ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board)  โคมไฟฉุกเฉิน  ระบบไฟ
หรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

ระบบสุขาภิบาล ได้แก ่ระบบประปา ระบบระบายน้ าทิ้ง ระบบบ าบัดน้ าเสีย  สุขภัณฑ์ 
ถังบ าบัดน้ าเสีย มิเตอร์น้ าประปา เป็นต้น    

   
 
10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆทีข่อความอนุเคราะห์ 

10.1 งานซ่อมบ ารุงได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 

60,055 บาท ประกอบด้วย 
 ด าเนินการติดหินอ่อนซุ้มเกาะกลางประตูพหลโยธิน  เปลี่ยนผ้าระบายใหม่บริเวณประตูพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า จับ

ผ้าระบายสีเหลืองสีม่วง ติดตั้งธง เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณประตงูามวงศว์าน ๑  
 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 18 เมตร และจัดสถานที่งานวันร าลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท

มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชด าเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน บริเวณอาคารหอประชุม มก. 
 ตีโครงไม้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณแยกประตูงามวงศว์าน 1 มุมทางเท้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ซ่อมผิวถนนบริเวณก่อนถึงทางแยกคณะสังคมศาสตร์ 
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 จัดสถานที่การแขง่ขันว่ายน้ าสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
 ซ่อมโต๊ะท างาน ซ่อมรถเข็นขนอุปกรณ์ และทาสีใหม่  
 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 18 เมตร โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน “ Welcome KU 79 to 

Kasetsart Univesity”  
จัดเตรียมอุปกรณ์ขบวนพาเหรด กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สีส้มในโครงการการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพของ

บุคลากรภายใน มก. ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย ติดตั้งเวทีฉากหลัง จับผ้าระบาย และติดตั้งป้ายพิธีเปิด ติดป้ายฉากหลังพิธี
มอบรางวัล จัดท าฉากหลังส าหรับเชียร์ลีดเดอร์สีส้ม  แกะตัวอักษรประตเูมืองสีส้ม ติดฉากกองเชียร์   

 จัดท าป้ายโฟมงานกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ และแกะโฟมฉากเวทีงานการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-
ชาวไร่ ประจ าปี 2562  ติดธงชาติหน้าอาคาร จับผ้าระบายราวบันได ติดธงเวทีและติดป้ายโฟมฉากเวทีอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

 อุดรอยต่อกระจกบริเวณหลังคาศาลาหกเหลี่ยมทั้งหมดที่รั่วซึม 
 ติดป้ายไวนิล..ประชุมสัมมนาอาจารย์ฯ..เวทีหอประชุมใหญ่ครับ 
 ตรวจสอบสายโทรศัพท์และสายเคเบิ้ลของบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) ซอยพหลโยธิน45 จัดระเบียบสายมี

สายเคเบิลโทรศัพท์ สายไฟเบอร์อ๊อบติก สายDropwiry ทั้งหมด 
 ซ่อมโทรศัพท์ลานจอดรถอาคารวิภาวดี หมายเลข 6ตัว จ านวน 2 หมายเลข เก็บสายโทรศัพท์ทีจ่ัดระเบียบ

สายโทรศัพท์ด้านหน้าทางเข้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี  
 ตรวจสอบพื้นท่ีคณะวนศาสตร์ย้ายแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ 
 ใส่ฝาท่อบริเวณหน้าอาคารเคยูโฮม และท าซุ้มต้นไม้ตรงทางออกประตูงามวงศ์วาน 1 
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สรุปกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
มก.  จ านวน 3 โครงการ มีรายจ่ายเป็นเงิน 94,724 บาท 

10.2 งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิตได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้  
- พัฒนางานปูตัวหนอนพ้ืนลานจอดรถ Too Fast To Sleep at KU เพ่ือความปลอดภัยและดูสวยงาม 

 

   
 

     
 

      
 

10.3 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
- จัดยานพาหนะ รถรางจ านวน 8 คัน รับ- สงบุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

Run for the Ocean by Fisheries Ku ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถรางจ านวน 4 คัน รับ-ส่งผู้เข้าสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ 
TAC รอบท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถรางจ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตชมรมวงดนตรีไทยและบุลากรผู้เข้าร่วมงานวันร าลึกพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพรอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางทุ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2562 

 
 

- จัดยานพาหนะ รถรางจ านวน 1 คัน รับ -ส่งคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Louision State University ณ 
อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

   
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 21 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ร่วมงานฌาปนกิจ ณ วัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รถตู้ปรับอากาศ รับ -ส่งบุคลกรเข้าร่วมประชุมสัญจร
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ 
โรงแรมบันยันลีฟ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 

   
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 21 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คันรับ-ส่งนิสิตไปร่วมงานวางพวง
มาลา ณ วัดสุทัศน์วนารามวรวิหารเสาชิงช้า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 

 
 

 
 
- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 21 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน คันรับ-ส่งแขกต่างประเทศของคณะบริหารธุรกิจมา

ดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร และศูนย์ปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 3-18 มิถุนายน 2562 

  
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  

 28 
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ สนามกีฬาหนองจอก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตร่วมงานแถลงข่าวเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ณ อาคารศรีจุลา
ทรัพย์มูลนิธิเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 

 
 

 
 
 
- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 25ที่นั่ง จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนักกีฬาแข่งขันฟุตบอลแชมป์ยูลีก 2019 ณ ศูนย์การค้า

แฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

 
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 25ที่นั่ง จ านวน 1 คัน รับ -ส่งนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรไปแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

 
- จัดยานพาหนะ รถดั๊มเทดิน จ านวน 1 คัน ปรับพื้นท่ีเทดินซอยพหลโยธิน 45 เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบประกัน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562  

  
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 25ที่นั่ง จ านวน 1 คัน รถบรรทุก 4 ล้อจ านวน 1 คันรับ-ส่งนิสิตชมรมเคยูแบรนด์ขน
อุปกรณ์แสดงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 

  
 

จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 

 คณะวนศาสตร์ 

  
 คณะสัตวแพทย์ 
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 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 

             
 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

              
 

 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

             
 

 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  
 

 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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 คณะบริหารธุรกิจ 

    
 

     
 
 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

    
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักโลกประจ าประเทศไทย (World Vegetable Center) 
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